
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت  (( )) بسم اهللا الرحمن الرحيم((   أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

لكم بهيمة األنعام إال ما يتلى عليكم  غير محلي الصيد وأنتم حرم إن اهللا يحكم ما يريد يا أيها الذين 

القالئد وال آمين البيت الحرام يبتغون فضال من آمنوا ال تحلوا شعائر اهللا وال الشهر الحرام وال الهدي وال 

ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا وال يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 

أعوذ باهللا  )) . وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  (( )) بسم اهللا الرحمن الرحيم(( ؛ قال اهللا تعاىل:  ممن الشيطان الرجي

أوال هذه السورة مدنية وهي من  أحلت لكم بهيمة األنعام إال ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ))

ومل  . كان فيها من حرام فحرموهما كان فيها من حالل فأحلوه وما   :آخر ما نزل من القرآن؛ وهلذا قال العلماء

يأت فيها حكم يكون منسوخا؛ بل كل األحكام  اليت فيها حمكمة؛ وهي مدنية ألا نزلت بعد اهلجرة وكل ما 

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت  نزل بعد اهلجرة فإنه مدين وإن نزل مبكة وإال ففيها قول اهللا تبارك وتعاىل: ((

ألنه  ؛ البسملة ال حاجة لتكرار الكالم عليها هذا نزل يف مكة . )) اإلسالم ديناعليكم نعمتي ورضيت لكم 

؛ يؤتى ا عند بدء كل  ست من السورة اليت قبلها وال بعدهايسبق الكالم عليها وأا آية من كتاب اهللا مستقلة ل

ا للموضوع الذي تقدمته سورة سوى سورة براءة وأا متعلقة مبحذوف ويقدر هذا احملذوف فعال متأخرا مناسب

إن اجلار وارور  :؛ وعليه فإذا كنت تريد أن تقرأ تقول ، هذا أحسن ما قيل يف متعلق البسملة هذه البسملة

 :توضأ تقول تقديرهت؛ وإذا كنت تريد  بسم اهللا أقرأ :، يعين التقدير متعلق بفعل حمذوف تقديره: بسم اهللا أقرأ

يا  وجل: (( يقول اهللا عز ، هذا التقدير . بسم اهللا أذبح :أن تذبح مذكاة تقول ؛ إذا كنت تريد بسم اهللا أتوضأ

فإنه كما قال عبد اهللا بن  )) يا أيها الذين آمنوا (()) واعلم أنه إذا صدر الكالم ذه اجلملة  أيها الذين آمنوا

مسعود رضي اهللا عنه: أرعها مسعك ـ يعين انتبه له ـ فإما خري تؤمر به وإما شر تنهى عنه وإما خرب يكون فيه 

؛ املهم أنه  )) وما أشبه ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، مثل قول اهللا تعاىل: ((  مصلحة لك

واعلم أيضا أنه إذا صدر الكالم ا فإنه يدل على أن  . رب يتضمن خريا أو شراالبد أن تكون خلري أو لشر أو خل

؛ وأن خمالفة ذلك نقص يف  ما بعدها من مقتضيات اإلميان تصديقا به إن كان خربا وعمال به إن كان عمال

  )) أيها الذين آمنوايا  ((ألنه إذا قيل:  ؛ واعلم أيضا أن اهللا تعاىل يصدر اخلطاب ا إغراء للمخاطب . اإلميان

يا أيها الذين  (( إن إميانكم حيملكم على أن تفعلوا كذا وكذا أو أن ترتكوا كذا وكذا حسب السياق . كأنه يقول

؛ وقد بني اهللا تعاىل الوعيد على من  )) أوفوا ا أي إيتوا ا وافيا كاملة من غري نقص آمنوا أوفوا بالعقود

ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون  تامة يف قوله تعاىل: (( يستويف العقود تامة وال يوفيها



وأوفوا  ، ومنه قوله تعاىل: (( ؟ إيتوا ا كاملة )) مبعىن أيش أوفوا )) إذا ((وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 

أبرمه اإلنسان مع غريه؛ وضد ؛ والعقود مجع عقد وهو ما  )) وما أشبه ذلك وأوفوا الكيل إذا كلتم )) (( العهد

، تقول: عقدت احلبل وحللت احلبل؛ فالعقود إذا ما أبرمه اإلنسان مع غريه؛ وهي أنواع كثرية منها:  العقد احلل

أي عقد فإنه  ، )) هذا عام أوفوا بالعقود البيع، واإلجارة والرهن، والوقف، والنكاح، وغري ذلك ؛ وقوله: ((

أن يقيد مبا جاءت به الشريعة وهو أال يكون العقد حمرما ؛ فإن كان العقد حمرما فإن  ولكن البد ؛ جيب الوفاء به

ما كان من شرط  ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( النصوص تدل على عدم الوفاء به بل على حترمي الوفاء به

))  أحلت )) (( نعامأحلت لكم بهيمة األ مث قال: (( ) . ليس في كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط

وجل كما قال اهللا  ؛ وفاعله معلوم ليس جمهوال ألن الفاعل هنا هو اهللا عز ملا مل يسم فاعله هذا فعل مبين بأيش ؟

))  وال تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذب تبارك وتعاىل: ((

، كل حيوان ال ينطق فهو يمة؛ وذلك ألن  )) البهيمة ما ال ينطق بهيمة األنعام وقوله: (( فاحملل هنا هو اهللا .

،  )) املراد ا ثالثة أنواع: اإلبل األنعام وقوله: (( ما يتكلم به أو ما ينطق به يكون مبهما ال يعرف فهو يمة .

، وباب  ه كما تقول: خامت حديد؛ فإضافة البهيمة إىل األنعام من باب إضافة الشيء إىل جنس ، والغنم والبقر

؛ يمة األنعام وهي اإلبل عندما نقول وهي اإلبل والبقر  ؛ كأنه قال: البهيمة من األنعام ، وما أشبه ذلك خشب

)) هذا  إال ما يتلى عليكم (( والغنم هل حنن نفسر البهيمة أو األنعام ؟ األنعام يعين اإلبل والبقر والغنم .

من بهيمة  ؛ (( )) ألن يمة األنعام مفرد مضاف فهو عام لكل شيء بهيمة األنعام استثناء من قوله: ((

حرمت  )) واملراد بذلك ما سيأيت يف اآلية اليت بعدها يف قوله تعاىل: (( إال ما يتلى عليكم )) قال: (( األنعام

أحلت  (()) هذه استثناء من قوله:  غير محلي الصيد (( )) هذا الذي يتلى عليهم . ...عليكم الميتة والدم 

ألنه مضافة إىل اسم الفاعل يعين أحلت لكم حال   ؛ )) وحيتمل أن تكون حاال وهي األقرب لكم بهيمة األنعام

 الحرم ؛ و(( )) مجلة حالية وأنتم حرم ؛ (( أي مستبيحني؛ وذلك بصيده كونكم غري حملي الصيد وأنتم حرم

رام حبج أو عمرة أو دخل يف احلرام ، من تلبس باإلحرام حبج أو عمرة أو دخل )) مجع حرام وهو من تلبس باإلح

؛ واحلرم يف مكة معروف حبدوده ويف املدينة كذلك أيضا؛ ولكن املدينة ليست كمكة  يف حرم وإن مل يكن حمرما

ل ملا قبلها، ملا ذكر )) اجلملة كالتعلي إن اهللا يحكم ما يريد (( يف التحرمي بل هي أقل كما سيذكر إن شاء اهللا .

)) حكما شرعيا أو كونيا ؟ نعم يشمل احلكم  إن اهللا يحكم ما يريد وجل اإلحالل والتحرمي قال: (( اهللا عز

، إن شاء حلل هذا  ؛ ألنه ال راد حلكمه وجل فإنه حيكم به ؛ فكل ما يريده اهللا عز الكوين واحلكم الشرعي

؛ وكذلك أيضا إن شاء حكم على عباده بالغناء واألمن وإن  وحرم هذا، وإن شاء أوجب هذا ورخص يف هذا



وجل كما  ؛ فاألحكام الكونية والشرعية كلها بإرادة اهللا وال أحد يعرتض على حكم اهللا عز شاء حكم بضد ذلك

ما  ((وقوله:  . ))أمر أن ال تعبدوا إال إياه  )) يعين ما احلكم إال هللا (( إن الحكم إال هللا قال اهللا تعاىل: ((

باعتبار كون احلكم والشرعية  ؛ باعتبار كون احلكم كونيا أي اإلرادتني ؟ نعم نقول هي اإلرادة الكونية يريد ))

،  ، الفرق بينهما: أن الكونية مبعىن املشيئة ؛ وحينئذ البد أن نفرق ما بني اإلرادتني الكونية والشرعية شرعيا

؛ وأما الشرعية فهي اليت  وما ال حيبه اهللا ويقع فيها ما أراد بكل حال الكونية مبعىن املشيئة فتتعلق فيما حيبه اهللا

؛ فهذا هو الفرق  ، وتتعلق فيما حيبه اهللا فقط؛ وقد يقع فيها املراد وقد ال يقع ؛ فمعىن يريد أي حيب مبعىن احملبة

وذلك من توجيه اخلطاب خطاب ؛  فضيلة اإلميانيف اآلية الكرمية فوائد منها:   . بني اإلرادتني الكونية والشرعية

؛ ألنه يفرق يف الكالم بني أن تقول افعل كذا  ومنها: أمهية ما يذكر بعد هذا النداء وجل إىل  املؤمنني . اهللا عز

ومن فوائد اآلية  ؛ ففيه أمهية ما ذكر بعد هذا النداء . أو أن تقول يا فالن افعل كذا؛ أيهما أشد ؟ الثاين أشد

)) واألصل يف األمر الوجوب السيما إذا كان متعلقا  أوفوا بالعقود ؛ لقوله: (( اء بالعقودالكرمية: وجوب الوف

 ؛ فإذا األمر بالوفاء للوجوب . ؛ والعقد متعلق حبق اآلخرين ألنه إبرام شيء بينك وبني اآلخر حبق اآلخرين

بالوفاء ا واهللا تعاىل ال يأمر بالوفاء ؛ وجه ذلك:  أن اهللا أمر ا واهللا تعاىل أمر  ومنها: أن مجيع العقود حالل

، البيع  ، بيع حبل احلبلة ؛ لكن هذا ليس على عمومه إذ يستثىن منها ما حرمه الشرع كبيع الغرر بالفحشاء أبدا

؛  ومنها: أن العقود تنعقد مبا دل عليه من قوله أو فعل بلفظ أو إشارة أو كتابة ، القمار، وما أشبه ذلك . بالربا

ويتفرع على هذا  ؛ فكلما صار عقدا بني الناس فهو عقد . تؤخذ هذه الفائدة ؟ من أن اهللا أطلق العقد من أين

؛ أ تعرفون املعراة ؟ املعراة أن يأيت اإلنسان للخباز ويكون مكتوب يف  مسائل كثرية منها: جواز البيع باملعراة

، ما فيه بيع  ؛ هذا بيع بأيش؟ باملعراة ما عقود نإعالن اخلبز بريال فيضع الريال يف مكان الفلوس ويأخذ اخلبزي

، اإلنسان يدخل يعين  ومن ذلك أيضا الركوب يف احلافالت وال شراء لكنه باملعراة وقد عرف الناس أنه عقد .

 ؛ هذا أيضا إجارة باملعراة . باب احلافلة مفتوح فيدخل ويسلم األجرة للذي عند الباب وال يعقد اإلجارة بصيغة

 :فقال ؛ فإذا قال: ملكتك بنيت " زوجت" ومن ذلك أيضا: أن النكاح ينعقد ملا دل عليه وأنه ال حيتاج إال لفظ 

؟ يصح نعم يصح ألن هذا هو املعروف وقد جاء يف حديث واهبة نفسها عند  ؛ يصح العقد أو ال قبلت

جوب الوفاء بالشروط املشرتط يف ومن فوائد هذه اآلية: و  . ) ملكتها بما معك من القرآن البخاري لفظ: (

؟ وجوب الوفاء  ؛ يف األصل أيش العقد يعين معناه إذا عقد رجالن بينهما عقد بيع أو غريه واشرتطا شروطا

؛ ألن الشروط يف  )) يشمل الوفاء بالعقد نفسه وبأوصافه اليت هي شروطهبالعقود  ؛ وذلك ألن قوله: (( بالشرط

فإذا اشرتط  واألمر بوفاء العقد أمر بالوفاء به ومبا يتضمنه من األوصاف . العقد يف احلقيقة أوصاف للعقد



املتعاقدان شرطا وحصل نزاع هل يصح هذا الشرط أو ال يصح ؟ فمن الصواب معه؟ الصواب مع من يقول إنه 

يها خمالفة ؛ وعلى هذا فإننا جنري الناس على معامالم حىت نتأكد أن ف يصح حىت يقيم املانع دليال على املنع

هل  ؛ فاألصل إذا يف املعامالت ؟ األصل نعم أن جتري على ما هي عليه حىت يقوم دليل على أا حمرمة . للشرع

وأوفوا  ، العهد ألن العهد عقد كما جاء يف آية أخرى: (( يدخل يف ذلك الوفاء بالعهود ؟ نعم ألن العهد عقد

ذلك الوعد ؟ لو قلت إلنسان: سأمر عليك غدا يف الساعة وهل يدخل يف  )) . بالعهد إن العهد كان مسئوال

، جيب عليك أن تويف به ألن الوعد عهد  ، هل جيب عليك أن تويف بذلك ؟ الصحيح نعم جيب عليك الفالنية

؛ ال  : إن املنافق إذا وعد أخلفوألن إخالف الوعد من صفات املنافقني والرسول عليه الصالة والسالم ملا قال

؛ وهلذا كان  صل إىل أفهامنا هذه أن خيص من خصال املنافقني ولكن يريد منا أن نتجنبها وحنذرهايريد أن يو 

؛ والعجب أن  إال لعذر شرعي يف الوعد لفقول الراجح أن الوفاء بالوعد واجب وأنه ال جيوز لإلنسان أن خي

زي مع أن الكفار من أبعد الناس إنه وعد انكلي بعض املغرورين بأخالق األمم الكافرة يقول لصاحبه إذا واعده

عن الوفاء بالعهد؛ وكان على هذا أن يقول إنه وعد املؤمن ألن املؤمن هو الذي ال خيلف الوعد إال لعذر شرعي 

)) وغري يمة  أحلت لكم بهيمة األنعام ؛ لقوله: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: أن مجيع ائم األنعام حالل .

هو الذي خلق  األنعام ؟ هل هي حالل أو غري حالل ؟ نقول إا حالل لكن ال ذه اآلية بل بقوله تعاىل: ((

؛ من حرمه  )) وعلى هذا فإذا شككنا يف هل هو حالل أو حرام فاألصل أنه حالل لكم ما في األرض جميعا

 الل هل ذكي ذكاة شرعية أم ال فما األصل ؟ األصل عدمهإذا شككنا يف احل قلنا هات الدليل وإال فإنه حالل .

؛ فإذا وجدنا مثال عضو من الشاة وال  ؛ ألن الذكاة فعل البد من حتقق وجوده ، األصل عدم ذكاة الشرعية

ندري هل هو مذكى أو غري مذكى فنقول إنه ال حيل ألن األصل عدم التذكية ما مل يوجد ظاهر يغلب على هذا 

؛ فلو وجدنا رجل شاة عند بيت من بيوت  ظاهر يغلب على هذا األصل فإننا نأخذ به األصل؛ إن وجد

هل ذكيت أم ال فاألصل عدم احلل لكن هنا ظاهر يغلب على األصل وهو أن وجودها  املسلمني فنحن ال نعلم

ا قال العلماء ؛ وهلذ ؛ فيكون هذا الظاهر غالبا أو مغلبا على األصل بني بيوت املسلمني يدل على أا مذكاة

رمحهم اهللا لو وجد اإلنسان شاة مذكاة يف بلد أكثر أهله ممن حتل ذبيحته فهي حالل مع أن فيه احتماال أن 

؛  من فوائد اآلية: اإلحالة على مذكور أو ما سيذكر الذي ذبح غري من حتل ذبيحته لكن يغلب الظاهر لقوته .

) وهذا إحالة على ما سيذكر؛ وقد استعمل العلماء رمحهم اهللا ) إال ما يتلى عليكم من أين تؤخذ ؟ من قوله: ((

ينسى ومع ذلك أحيانا  ته، ابن حجر ما أكثر إحال ؟ ابن حجر وأكثر من رأيناه يستعمله منهذا يف مؤلفام 

ومن  )) . إال ما يتلى عليكم ؛ إذا جتوز اإلحالة على شيء مذكور أو سيذكر كما قال: (( أن يويف رمحه اهللا



؛ وجه ذلك: االستثناء من  فوائد هذه اآلية الكرمية: أن األصل يف البهيمة يمة األنعام احلل كما قررناه قبل قليل

؛ إذا وجدت  ؛ وقد قال العلماء رمحهم اهللا: إن االستثناء معيار العموم؛ معيار يعين ميزان ذلك احلكم، أحلت إال

نه ملا أخرج هذا الفرد من أفراده علم أن احلكم شامل جلميع ؛ أل شيئا فيه استثناء فاعلم أن هذا احلكم عام

)) وال  غير محلي الصيد وأنتم حرم ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ال حيل الصيد للمحرم؛ لقوله: (( األفراد .

لكن لو  ؛ ، حمرم فيه الصيد فيحرم عليه الصيد ألن من كان يف احلرم فقد دخل يف جو حمرم ؛ ملن كان يف احلرم

غير محلي  ؟ ال حيل، نعم ؟ انظر اآلية (( صاده صيدا حالال يعين أحنر الدم ومسى اهللا وقتله هل حيل أو ال حيل

؛ فدل ذلك على أم إذا قتلوه فهو حرام فال حيل  ، ال حيل ألنه قال غري حملني )) نعم ال حيل الصيد وأنتم حرم

يا أيها الذين  صيد الصيد عرب عنه بالقتل فقال يف آية أخرى: (( ؛ وهلذا عرب اهللا عن هلم أن حيللوه ألنفسهم

)) ومعلوم أنه ال يريد أن يقتل بغري الصيد الشرعي ألن القتل بغري الصيد  آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم

ر هذا ؛ لكن ملا كان الصيد يف حال اإلحرام حراما صا الشرعي منهي عنه سواء كان اإلنسان حمرما أو غري حمرم

ومن فوائد اآلية الكرمية: تعظيم اإلحرام وأنه حيرم على احملرم الصيد لئال  الصيد مبنزلة القتل فيكون املصيد حراما .

يف أهل الصيد أم شغوفون به وأنه يأخذ بلبهم وعقوهلم  ناآل ينسى وراء الصيد فينسى اإلحرام إذ من املعلوم 

؛ لو أحل الصيد  حىت إنك ترى الصائد يلحق الصيد واحلصى يدمي قدمه والشوك خيرقها ومع ذلك ال يبايل

  )) . إن اهللا يحكم ما يريد ؛ لقوله: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات احلكم هللا للمحرم لتلحى به عن إحرامه .

ومن فوائد اآلية: اإلشارة إىل  )) . إن اهللا يحكم ما يريد ؛ يف قوله: (( فوائد اآلية أيضا: إثبات اإلرادة هللا ومن

 إن اهللا يحكم ما يريد ؛ ملاذا ؟ ألن اهللا ختمها بقوله: (( أنه ال حيل لإلنسان أن يعرتض على األحكام الشرعية

يا أيها  مث قال اهللا تعاىل: ((  )) . إن اهللا يحكم ما يريد )) ختم اآلية ملا ذكر أنواعا من األحكام قال: ((

الذين آمنوا ال تحلوا شعائر اهللا وال الشهر الحرام وال الهدي وال القالئد وال آمين البيت الحرام يبتغون 

تحلوا  ال (( )) ما قلناه يف اآلية األوىل . يا أيها الذين آمنوا نقول يف قوله: (( )) . فضال من ربهم ورضوانه

؛ والشعائر مجع الشعرية وهي العبادات الكبار كاحلج والعمرة وحنو ذلك؛  )) أي ال تنتهكوا حرماا شعائر اهللا

إن الصفا  ، قال اهللا تعاىل: (( وذلك ألن األحكام الشرعية شعائر وغري الشعائر األحكام الكبرية تسمى شعائر

؛ فما هو  )) الشهر املراد به هنا اجلنس وليس املراد به الواحد وال الشهر الحرام (( )) . والمرة من شعائر اهللا

إن  عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا  الشهر احلرام ؟ الشهر احلرام شهور أربعة بني اهللا تعاىل يف قوله: ((

ذه )) وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم أعيان ه في كتاب اهللا يوم خلق السموات واألرض منها أربعة حرم

؛ هذه األشهر  ، رجب مضر الذي بني مجادى وشعبان بأا ذو القعدة وذي احلجة واحملرم والرابع رجب األشهر



احلرم يعين ال حتلوها باملعاصي وال حتلوها بالقتال أيضا؛ ألن القتال يف األشهر احلرم حرام حىت الكفار ال حيل أن 

؛ انتبه وهذه املسألة يأيت إن فس أو إذا كان امتدادا بقتال سابقنبدأهم بالقتال يف األشهر احلرم إال دفاعا عن الن

؛ واملراد باهلدي ما يهدى  يعين وال حتلوا اهلدي وال الهدي )) (( شاء اهللا بيان حكمها واختالف العلماء فيها .

؛ فلو أن  ؛ هذا إحالل إىل احلرم من إبل أو بقر أو غنم؛ وكيف إحالله ؟ إحالله أن يذحبه قبل أن يبلغ حمله

اإلنسان ساق اهلدي من امليقات من ذي احلليفة مث أراد أن يذحبه أو ينحره قبل الوصول إىل مكة كان هذا حراما 

؛ فما املراد بالقالئد ؟  ؟ مجع قالدة القالئد مجع أيش وال القالئد )) (( )) . وال الهدي ؛ وهلذا قال: (( ال حيل

 ؛ وكان من عادم أن جيعلوا يف عنق كل واحدة قالدة إشارة إىل أا هدي اهلدياملراد بالقالئد ما تعلق به أعناق 

، األطراف القرب واألسقية وما أشبه ذلك إشارة إىل أن  ؛ وجيعل هذه القالدة يعلق فيها النعال وأطراف األسقية

يعرف أا هدي  ؛ فمن حني أن يرى اإلنسان هذه الشاة أو هذه البعري وعليها هذه القالدة هذه للفقراء

)) وحيتمل أن يقال إن القالئد أعم من ذلك وأن املراد: وال أن  وال القالئد ؛ (( فيحرتمها وال يضريها بشيء

؛ اهلدي يعين القالئد يعين  ؛ ولكن السياق يدل على املعىن األول ، ما تقلدمتوه من عهود ووعود وغريها تقلدمتوه

))  آمين )) يعين وال حتلوا أيضا (( رام يبتغون فضال من ربهم ورضواناوال آمين البيت الح (( قالئد اهلدي .

))  ومساه اهللا بيتا ألنه  ورضوانايبتغون فضال من ربهم  )) وهو الكعبة (( البيت الحرام؛ ((  مبعىن قاصدين

؛ وهلذا   والتعظيم؛ ووصف اهللا باحلرام ملا هلا من حرمة  بيت يف الواقع إذ أنه حجرة ذات أركان وسقف فهي بيت

؛ احلصى ؟ غري حمرتم احلصى والرتاب  كان ما حوهلا حمرتما حىت األشجار حمرتمة يف احلرم مع أن األشجار مجاد

؛ األشجار اليت ال  ؛ وهلذا لك أن تكسر احلصى ولك أن تنقل الرتاب إىل خارج احلرم خبالف األشجار غري حمرتم

؛ اليابسة اليت  حبرام أو ليست حبرام ؟ اجلواب ليست حبرام تنمو كاليت قد يبست وكأغصان كسرت هل هي

)) يف موضع نصب على احلال يبتغون  )) مجلة (( يبتغون فضال من ربهم ورضوانا (( انتهت ليست حراما .

فضال من  ؛ (( )) أي يطلبون يبتغون )) (( آمين )) فهي مفعول به لـ(( البيت الحرام )) أما (( آمين من ((

؛ دليل ذلك قوله تعاىل ملا ذكر أحكام احلج قال:  والفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي والفضل األخروي))  ربهم

)) وهذا فضل الدنيا يشري به إىل من أتى إىل احلج يبيع  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ((

)) يعم الفضلني:  من ربهم يبتغون فضال إبله أو سيارته أو ما أشبه ذلك؛ وهنا يقول: (( كاريويشرتي أو ي

؛ وفيها قراءتان: ضم الراء وكسرها  وجل )) أي رضا من اهللا عز ورضوانا ؛ وقوله: (( فضل الدنيا وفضل اآلخرة

 ؛ أو أعم من ذلك يعين هل هم يريدون رضوانا من اهللا عز )) ورضوانا أي من رمرضوانا  )) و (( رضوانا ((



؛ لكن أصل األصيل أم يريدون الفضل من اهللا  أنبيائه وأوليائه وأصفيائه ؟ العموموجل ؟ أو رضوانا من اهللا ومن 

   جاء وقت السؤال ؟ نعم . )) وإذا حللتم فاصطادوا مث قال: (( . وجل عز

، إذا استثىن الرجل يف الوعد  قلنا بأن الوعد عهد وأن العهد البد من الوفاء بهشيخ بارك اهللا فيكم !  السائل :

، ومل يأت بالوعد فهل عليه شيء ؟  إن شاء اهللا وهو بكل حال جيب أن يقوهلا ألن الوعد فيما يستقبلوقال 

  وكيف يفرق السامع بني كون هذا الوعد أنه للتحقق ؟

يف الظاهر أنه ال شيء عليه وذلك ألن صاحبه الذي مسعه يقول إن شاء اهللا يعرف أنه مل يرد الوفاء التام  الشيخ :

  ؛ ألنه أحيانا يقال للتحقيق . املخاطب من قوله إن شاء اهللا التحقيق إال إذا فهم

  لكن شيخ كيف يفرق السامع ؟ السائل :

، حسب السياق ورمبا يكون حركة الواعد تدل على هذا إن شاء اهللا إن شاء اهللا يقول  حسب السياق الشيخ :

  . هكذا بيده، املعىن ؟ التحقيق

  ل الوعد عقد ؟ه السائل :

   نعم ألنه معاقدة بني الواعد واملوعد . : الشيخ

ووجدوا أن الذبح على شيخ عندنا يف الكويت احتاد اجلمعيات التعاونية ذهبوا إىل بعض البالد األوروبية  السائل :

  غري الشريعة اإلسالمية مثل بعض الدجاج الفرنسي مثال فما احلكم ؟

   البالد اإلسالمية ؟هذا الذي يذبح هناك هل هو الذي يرد إىل  الشيخ :

  ؛  أي نعم هم كتبوا حالل على الدجاج  السائل :

أي نعم هذا رأيناه و قرأناه لكن اآلن إشكال يف احلل هل هذا الذي يذحبونه على غري الطريقة  الشيخ :

  ، أو هو يرد إىل بالد أخرى ؟ اإلسالمية هل هو الذي يرد إىل بالد اإلسالمية أو غريه

  ؛ يرد، أوال مجعيات التعاونية هم الذين يشرتون هذاهو الذي  السائل :

  ؟ لكنهم أخربوهم أنه ال يصح ؟ كيف ؟ اجلمعية التعاونية أخربوا اجلزارين هناك بأن هذا ال يصح الشيخ :

  أي نعم هم أخربوهم أو ما أخربوهم هم يذحبون على طريقتهم . السائل :

؛ يعين لو قالوا هلا إما أن  ، ألجل الفائدة مرات ذحبت ألنه، الشركات لو تقول هلا اذحبي عشر  أبدا الشيخ :

   تذحبي على طريقة اإلسالمية وإال قاطعناك ذحبت .

  إذا اشرتطت الزوجة يف عقد النكاح أن ال يتزوج عليها فهل جيب عليه أن يفي ذا الشرط ؟ السائل :

  نكاح ؟هذا السؤال يقول: هل يدخل يف الوفاء يف الشروط شروط ال الشيخ :



؛  ) إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج : ( ؛ بل قال النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلواب نعم

؛ وإذا اشرتطت الزوجة أن يطلق  يقول فإذا اشرتطت املرأة على زوجها أال يتزوج عليها هل يصح الشرط ؟ يصح

واألول ال عدوان فيه على  فيه عدوان على الزوجة األوىل؛ والفرق ظاهر ألن الثاين  الزوجة اليت معه ؟ ال يصح

؛ ولكن لو صمم أن يتزوج فتزوج  لكن باختياره هو الذي رضي مما أباح اهللا له ، األول فيه أن الزوج ميتنع أحد

   فماذا نقول ؟ نقول هلا اخليار إن شاءت بقيت معها وإن شاءت فسقت النكاح .

  الزواج بكل لفظ ؟يف عقود الزواج هل يصح  السائل :

، وهبتك بنيت وعلم أن املراد باهلبة هنا ليس جمانا فال  ؛ لو قال: ملكتك بنيت ال يصح بكل لفظ أبدا الشيخ :

  بأس؛ كل ما دل عليه العقد فهو صحيح بدون تفصيل .

  )) ؟ ...يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  هل الكفار خماطبون بقوله تعاىل: (( السائل :

  )) هذا للمؤمنني ؛ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (( الشيخ : 

   نقول هل حتتمل هذا ؟ السائل :

  ؛ ألن الكافر يقال له أسلم أوال مث يؤمر بفروع اإلسالم . ال ما حتتمل  الشيخ :

  ؟ جاء احلديث يف تفسري اآلية لكن السائل :

)) هل الكافر حيل ؟ ال ما حتتمل إال املؤمنني  وأنتم حرمغير محلي الصيد  ما هو صحيح ؛ وأيضا (( الشيخ :

.   

  إذا تنازع متعاقدان يف شرط من شروط العقد فما احلكم ؟ السائل :

   إذا تنازع يف أيش ؟ الشيخ :

  . يف شروط العقد يقول أحدمها هذا شرط والثاين يقول هذا غري موجود يف الشرط  السائل :

؛ إذا تنازع املتعاقدان فقال أحدمها العقد صحيح وقال الثاين العقد  صحة العقد ذكرنا هذا ؟ ال ال يف الشيخ :

؛ الشروط األصل عدمه يعين لو تنازع يف وجود الشرط أو عدمه فاألصل عدم  غري صحيح؛ هذا الذي ذكرناه

   ؛ تنازع يف صحة الشرط هل هذا شرط صحيح أو ال بعد أن التزما به فاألصل صحته . الشرط

إذا اشرتطت املرأة أال يتزوج عليها زوجها فقيل بالشرط مث بعد ذلك بدا له أن يتزوج فطلبت الفسخ  :السائل 

  فهل للرجل أن يطالب مبهره منها ؟

، الزوج ال مهر له ألنه هو الذي أخلف الشرط؛ مع أن ذمته ال تربأ حىت يف هذه احلال ألا يف  ال ال الشيخ :

 نه مل يفي الشرطأل جر؛ لكننا نقول له أن يتزوج ألننا ال حن وهو غرها يف الواقعهذه احلال ما فسخت إال إكراها 



؛ أي نعم ولإلمث أقرب إال إذا دعت احلاجة  ؛ وهي رمبا ال تفسخ ألا تريد أن تبقى مع زوجها لكن مكرهة

   واقتضت احلاجة فهذا شيء آخر .

ال تحلوا شعائر اهللا وال الشهر الحرام وال الهدي وال  يا أيها الذين آمنوا ؛ (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

القالئد وال آمين البيت الحرام يبتغون فضال من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا وال يجرمنكم شنآن 

قوم على أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم 

يا  ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم )) . هللا إن اهللا شديد العقابوالعدوان واتقوا ا

يا أيها  قال اهللا تعاىل: (( . أول السورة ؟ نعم مناقشة ؟ أ)) هذا مبتد أيها الذين آمنوا ال تحلوا شعائر اهللا

الفائدة  ففيه فوائد ما هي ؟ " أيها الذين آمنوايا ـ" )) ذكرنا أنه إذا صدر اخلطاب ب الذين آمنوا أوفوا بالعقود

؛ يدل على أمهية ما بعدها ؛ هذا إذا صدر اخلطاب بالنداء مطلقا حىت يا  األوىل: أن ما بعدها حكم أو خرب

؛ يدل  ؛ ال أنه خاص للمؤمنني ؟ أيها الناس يدل على أمهية ما بعدها لكن إذا صدر يا أيها الذين آمنوا خاصة

   ؛ ألنه لو ال ذلك ما صح توجيه اخلطاب إىل مؤمن عده من مقتضيات اإلميانعلى أن ما ب



 أ)) هذا مبتد يا أيها الذين آمنوا ال تحلوا شعائر اهللا ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  . مناقشة ؟ أول السورة ؟ نعم

يا أيها الذين  (( ـ)) ذكرنا أنه إذا صدر اخلطاب ب يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال اهللا تعاىل: (( الشيخ :

  ما هي ؟ ؛ ففيه فوائد )) آمنوا

  الفائدة األوىل: أن ما بعدها حكم  الطالب :

؛ يدل على أمهية ما بعدها ؛ هذا إذا صدر اخلطاب بالنداء مطلقا حىت يا أيها الناس يدل على  أو خرب الشيخ :

   ؟ لكن إذا صدر يا أيها الذين آمنوا خاصة ؛ أمهية ما بعدها

   ؛ أنه خاص للمؤمنني  الطالب :

  ؛  ال  الشيخ :

  يدل على أن ما بعده من مقتضيات اإلميان  الطالب :

  . ؤمنامل؛ ألنه لو ال ذلك ما صح توجيه اخلطاب إىل  يدل على أن ما بعده من مقتضيات اإلميان الشيخ :

  نعم الثاين ؟  الشيخ :

  الثاين أن امتثاله يزيد به اإلميان وخمالفته ينقص ا اإلميان . الطالب :

  فيها قول البن مسعود حول هذا املوضوع ما هو ؟ : الشيخ

نعم قال رضي اهللا عنه: إذا مسعت اهللا تعاىل يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها مسعك فإما خري يأمر به  الطالب :

   ؛ أو شر ينهى عنه

  هى عنه .إذا مسعت اهللا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها مسعك فإما خري تؤمر به وإما شر تن الشيخ :

  )) أي عقد أراد ؟ أوفوا بالعقود قوله تعاىل: (( الشيخ :

  ؛  مجيع العقود الطالب :

  مجيع العقود سواء ؟  الشيخ :

   ؛ ما يربمه اإلنسان بينه وبني غريه الطالب :

  وغري ذلك .؛ فيشمل عقد النكاح واإلجارة والبيع والشركة  نعم  العقد ما أبرمه اإلنسان بينه وبني غريه الشيخ :

  هل األمر بالوفاء بالعقود يشمل األمر بالوفاء مبا شرط فيها ؟  الشيخ :

  ؛  نعم لطالب :ا

  ما وجهه ؟  الشيخ :



   ألن شروط العقد أوصافه يف العقد الطالب :

  . ؛ واألمر بالوفاء بالعقد يشمل األمر به أصله ووصفهألن شروط العقد أوصافه يف العقد  الشيخ :

  باع بيتا واشرتط على املشرتي أن يسكنه سنة ؟ رجل الشيخ :

  ؛  جيوز الطالب :

   جيوز ؟ الشيخ :

  نعم . الطالب :

  أي من سكناه إياه سنة ؟  وهل جيب على املشرتي أن ميكن البائع من ذلك ؟ الشيخ :

  ؛  إن وافقا عليه الطالب :

  ؛  نعم اشرتطا عليه ووافقا الشيخ :

  ؛  جيب الطالب :

  ؟  جيب الشيخ :

   ؛ نعم الطالب :

  من أين يؤخذ من اآلية ؟  الشيخ :

  ))  أوفوا بالعقود من قوله: (( الطالب :

  األمر  الشيخ :

  األمر للوجوب . الطالب :

رجل باع أمة واشرتط على املشرتي أن يطأها ملدة سنة أو حىت يتزوج ؟ باع أمة على إنسان واشرتط عليه  الشيخ :

  حىت يتزوج ليطأها ماذا تقولون ؟أن تبقى عنده ملدة سنة أو 

  ؛  ال أعلم الطالب :

  ؛ نعم ؟  ، من قال ال أعلم فيما ال يعلم فقد علم جزاك اهللا خري الشيخ :

  ؛  ال جيوز الطالب :

  أليش ؟  الشيخ :

  ؛  ألن هذا شرط ليس يف كتاب اهللا الطالب :

  يف كتاب اهللا فهو باطل .هذا ال جيوز ألنه شرط ليس يف كتاب اهللا وما كان ليس  الشيخ :

  ما وجه كونه ليس يف كتاب اهللا ؟  الشيخ :



  ألن هكذا ؛  الطالب :

  نريد الدليل من القرآن والسنة ؟  الشيخ :

  من القرآن قوله تعاىل:  الطالب :

  اصرب  الشيخ :

  ما عندك آية من القرآن على حترمي ذلك ؟ نعم أنت ؟  الشيخ :

والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير  قوله تعاىل: (( الطالب :

  ))  ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون

  وهذه ؟  الشيخ :

  قد خرجت عن ملكه ؛  الطالب :

   ؛ طيب إذا هذا الشرط ال يصح . صح الشيخ :

  باع أمة واشرتط أن ختدمه سنة هل جيوز ؟  الشيخ :

  كيف اشرتط ؟  : الطالب

  البائع اشرتط املشرتي أن ختدمه سنة ؟ الشيخ :

  ليس له ذلك؛  الطالب :

  ليس له ذلك ملاذا ؟  الشيخ :

  ؛  ألا قد خرجت من ملكه الطالب :

  طيب أليس جيوز أن يستأجر األمة للخدمة ؟  الشيخ :

  ؛  أما على سبيل اإلجارة جيوز الطالب :

  وهذا ؟  الشيخ :

   ؛ هو باعها يا شيخ الطالب :

   أي نعم باعها واستثىن منفعتها ملدة سنة ؟  الشيخ :

  ؛  االستثناء جائز  الطالب :

  ما تقولون ؟ صحيح ؟ عدلت عن اجلواب األول  الطالب :

  ؛  نعم الطالب :

  وهو كذلك . الشيخ :



  ويستثين منفعته ؟سألة الثانية ؟ أن يبيع اإلنسان شيئا لملهل هلذا شاهد من السنة  الشيخ :

  ؛  حني باع جابر مجله على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستثىن محله إىل املدينة الطالب :

  صح . الشيخ :

على زوجها أال يتزوج عليها وأخرى اشرتطت على زوجها عند العقد أن يطلق زوجته  امرأة اشرتطت الشيخ :

  السابقة أيهما يصح ؟

  ؛  األول الطالب :

  ااألول ؟  :الشيخ 

  أما الثاين ال جيوز ألن فيه االعتداء على األخرى أما األول فيه إسقاط احلق . لطالب :

  ، أن تشرتط الطالق املرأة السابقة ؟ هل يف الثاين نص على أنه ال جيوز الشيخ :

ال  ؛ ( نائهاحديث أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ى أن تشرتط املرأة طالق أختها لتكفأ ما يف إ الطالب :

  )  تسأل المرأة طالق أختها لتكفأ ما فيه إنائها أو قال صحفتها

، ال مانع أن  ؛ لكن املسألة األوىل إذا اشرتط أال يتزوج ففيه أن الزوج أسقط حقه وال مانع وفيه عدوان الشيخ :

  يسقط حقه .

  وإال فلها الفسخ ؟ امرأة تزوجها رجل واشرتطت عليه أنه إن جاز هلا املقام مع أهله الشيخ :

  ال جيوز؛  الطالب :

  ال جيوز ؟  الشيخ :

  ؛  نعم الطالب :

طويلة اللسان شريرة ملاذا ؟ أي نعم هي تقول إن جاز يل املقام وإال فلي الفسخ ألا مسعت إن أمه  الشيخ :

  الفسخ ؟سريعة الغضب فقالت ال أقع أنا يف مشاكل معها واشرتطت أنه إن جاز هلا املقام وإال فلها 

   ؛ نعم جيوز الطالب :

  ؟  جيوز  الشيخ :

  يقع يف احلرام . نعم ألن هذا األمر ال الطالب :

  ما هي قاعدة شروط الصحة أو الفساد ؟ الشيخ :



؛ إذا مل جيد هلا املقام عند أهله فلها  الصحة ما مل يوجد دليل ؛ هنا ما فيه دليل ألن ما فيه مضرة الشيخ :

يف مثل هذه احلال أن جيعل الباب مفتوحا بعض الشيء فتقول هلا الفسخ أو املطالبة بأن ؛ ولكن ينبغي  الفسخ

  تسكن يف مكان وحدها .

  يمة األنعام ما هي ؟ الشيخ :

  ؛  اإلبل الطالب :

   هل البهيمة هي اإلبل والبقر والغنم أو األنعام ؟ الشيخ :

   األنعام ؛  الطالب :

  والبهيمة ما هي ؟ األنعام   الشيخ :

  كل احليوانات  اهلائمة  الطالب :

  كل احليوانات اهلائمة ألا ال تعرب عما يف ضمريها . الشيخ :

  )) ما املراد به ؟ إال ما يتلى عليكم قوله: (( الشيخ :

  ))  حرمت عليكم هذا مستثىن مما سيأيت بعده (( الطالب :

  )) . .الميتة والدم ولحم الخنزير ..حرمت عليكم  املراد به قوله: (( الشيخ :

  ما املراد بالصيد احملرم يف حال اإلحرام ؟ الشيخ :

  ؛  كل الصيد الطالب :

  كل الصيد ؟  الشيخ :

  ؛  كل احليوان الربي وكل حلم متوحش أصله الطالب :

  ، متوحش أصله . كل حيوان متوحش بري الشيخ :

  تستطيع أن متثل لذلك ؟  الشيخ :

  ؛  ، الضب ـ احلمام الغزال؛ الضباع الطالب :

  ؛  الغراب الشيخ :

  ؛  ال يؤكل الطالب :

  ما يدخل يف الصيد ؟  الشيخ :

   ال يؤكل ؛ الطالب :

   أنا أسأل هل يدخل يف الصيد أو ال ؟  الشيخ :



   ؛ ال يدخل  الطالب :

   ال يدخل ؟  الشيخ :

  ؛  نعم  الطالب :

   ملاذا ؟ الشيخ :

   يؤكل ؛ألنه ال  الطالب :

  توافقونه على هذا يا مجاعة ؟ بل هذا مما أمر بقتله .  الشيخ :

  مام املتأهل ؟هل يدخل يف ذلك احل الشيخ :

  مام املتأهل ؛ ال يدخل يف ذلك احل الطالب :

  ؛  نعم يا شيخ يدخل اهلمام املتأهل الطالب :

  املتأهل إنسان مثال ؟  الشيخ :

  ؛ الرجل حمرما فال جيوز صيدهإن كان يف احلرم وكان  الطالب :

، وهو  ، قبل أن يدخل احلرم ، قبل أن يدخل حرم مكي اممحوهو متأهل يعين هذا نزل ضيفا وعنده  الشيخ :

  ؛  حمرم فاشرتى منه محاما متأهال جيوز

  ؛  حنن اشرتطنا يا شيخ أن يكون متوحشا الطالب :

   دع اشرتطنا أو ما اشرتطنا قل جيوز أو ال ؟ الشيخ :

  ؛  جيوز الطالب :

  جيوز ؟  الشيخ :

  ؛  ال جيوز الطالب :

   ؟ أليش الشيخ :

  ؛  ألنه صيد  الطالب :

  ألن املقصود باملتوحش باعتبار أصل . الشيخ :

إنسان حمرم اشرتى من شخص دجاجة غري مقدور على إمساكها كاحلمام تطري وصعب على اإلمساك  الشيخ :

  هل جيوز ؟

  ؛  ال جيوز الطالب :

   ، أليش ؟ ال جيوز الشيخ :



  ؛  ألا متوحشة  الطالب :

  ؛  ألا تستوحش من الناس الشيخ :

   لكن حنن اشرتطنا متوحش أصال ؟ والدجاج ؟ الشيخ :

  ؛  غري متوحشة الطالب :

  إذا جيوز ؟ طيب صح . الشيخ :

  ذكر العلماء أن إرادة اهللا تعاىل تنقسم إىل أيش ؟ الشيخ : 

  إىل قسمني كونية وشرعية ؛  الطالب :

  ، بارك اهللا فيك . نعم أحسنت كونية وشرعية الشيخ :

  بينهما فرق ؟  الشيخ :

،  ؛ الكونية هي اليت مبعىن املشية والشرعية هي اليت مبعىن احملبة كونية مبعىن املشية والشرعية مبعىن احملبة الطالب :

  ؛ من حيث األثر ؟ هذا من حيث املعىن

  ؛  الكونية هي تقع يعين أمر اهللا تعاىل أمر بشيء كونا فهو يقع سواء حيبه أو ال حيبه الطالب :

 ؛ طيب إذا أراد اهللا شيئا كونا وقع سواء حيبه أو ال حيبه إذا أمر اهللا بشيء كونا وقع سواء حيبه أو ال حيبه الشيخ :

  والشرعية ؟  الشيخ :؛ 

  ؛  يقع الشرعية إذا أراد بشيء فال يلزم أن الطالب :

  فال يلزم أن يقع . الشيخ :

   توافقون على هذا ؟ الشيخ :

  نعم .  الطالب :

   إميان أيب بكر رضي اهللا عنه هل هو من املراد كونا أو شرعا ؟ الشيخ :

  شرعا  الطالب :

فهو شرعا غري مراد كونا ألنه مل يقع ؟ كيف هل ميكن أن يقع شيئا فتقول مل يراد كونا ؟ كل ما وقع  الشيخ :

   ؛ ما تقولون اآلن ؟ مراد كونا

  ؛  هي إرادة شرعية  الطالب :

فهل وقع ، مؤمن  وال فيه إ رادة كونية ؟ سؤايل اآلن أسألك عن إميان أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه الشيخ :

  إميانه بإرادة اهللا الكونية أو الشرعية ؟



  ؛  الشرعية الطالب :

   الشرعية دون الكونية ؟ الشيخ :

  ال ؛   الطالب :

  هذا سؤال حمدد أبو بكر مؤمن فهل كان إميانه بإرادة اهللا الكونية أو الشرعية ؟  الشيخ :

  ؛  كونية شرعية الطالب :

  ؛ توافقون على ذلك ؟  باإلرادتني الكونية والشرعية الشيخ :

  نعم . الطالب :

  هل كفر أيب هلب واقع بني اإلرادتني ؟ الشيخ :

  ؛  كونية الطالب :

   ؛ باإلرادة الكونية ؟ تأمل الشيخ :

   ؛  اإلرادة الشرعية  الطالب :

، هل كفر أيب هلب واقع باإلرادة الكونية أم  ؛ سؤال حمدد أريد جواب حمدد أنا ما أسألك عن تعميم  الشيخ :

  الشرعية ؟ 

  باإلرادة الكونية؛  الطالب :

  فقط ؟  الشيخ :

  ؛  نعم الطالب :

  ويش تقولون ؟  الشيخ :

  ،  صحيح الطالب :

  ، ال يريد الكفر شرعا لكن قدرا يريد حلكمة بالغة . ؛ ألن اهللا ال يريد الكفر شرعا باإلرادة الكونية فقط الشيخ :

  إميان أيب طالب مراد كونا أو شرعا ؟  الشيخ :

  شرعا ؟  الطالب :

   هللا يريده شرعا ؟أليش ما وقع ؟ قلت مراد شرعا أقول ملاذا مل يقع وا الشيخ :

   املراد شرعا ال تستلزم الوقوع ؛  الطالب :

   توافقون على هذا ؟  الشيخ :

  أي نعم ال تستلزم الوقوع   الطالب :



  ولو أراده كونا لوقع . الشيخ :

  )) ما معناها ؟ ال تحلوا شعائر اهللا قوله تعاىل: (( الشيخ :

   ؛ شعائر مجع شعرية الطالب :

 أي نعم صحيح لكن ما معىن إحالهلا ؟  الشيخ :

   ؛ ال تنتهكوا احملارم الطالب :

  ؛ ألن فاعلها كاحملل هلا . أي نعم ال تنتهكوها  الشيخ :

  )) أي األشهر احلرام ؟  وال الشهر الحرام (( الشيخ :

  ؛ أشهر أربعة الطالب :

  اللهم اهدك، اللهم اهدك ـ الشهر واحد هنا ؟   الشيخ :

   ؛ األشهر األربعة الطالب :

  ، اللفظ الذي أمامك ؟ الشهر واحد ؟ الذي معك اآلن؟ كيف أربعة  الشيخ :

  ؛  أراد اجلنس الطالب :

  ؛  ؛ إذا الشهر احلرام مبعىن األشهر احلرم أراد اجلنس بارك اهللا فيك الشيخ :

  ؟ فما هي األشهر احلرم

  ؛ ذو القعدة أو ذو القعدة ؟  ، وذوا احلجة ذوا القعدة الطالب :

  ؛ نعم زين هذا أفسح نعم ؟ وذو احلجة أو ذو احلجة ؟ ذو احلجة الشيخ :

  ، وذو احلجة وحمرم ورجب . ؛ ذو القعدة ، ورجب ، وحمرم ذو القعدة وذو احلجة الطالب :

  مباذا يكون إحالل الشهر احلرام يعين بأيش ؟ الشيخ :

  بالقتال فيه . الطالب :

  ذكرنا اخلالف يف القتال يف األشهر احلرم ؟  الشيخ :

   ؛ ال ما ذكرنا الطالب :

  الفوائد ما أخذناها طيب .  الشيخ :

  )) اهلدي ؟ وال الهدي وال القالئد قوله: (( الشيخ :

  ؛  اهلدي للحج الطالب :

   ما هو إحالهلا ؟ ما هو اهلدي ؟ الشيخ :



  ؛  أن يذحبها قبل أن تبلغ حملها  الطالب :

  بارك اهللا فيك . الشيخ :

  )) ويش القالئد ؟  القالئد (( الشيخ :

  . القالئد مجع قالدة وهي ما يعلق على أعناق اهلدي وجيعل فيها مثال إشارة إىل أنه هدي فيحرتم الطالب :

   )) ؟ آمين البيت الحرام وقفنا على (( الشيخ :

  ))  وإذا حللتم فاصطادوا وقفنا على قوله: ((  الطالب :

   .)) يعين قاصد البيت احلرام حال كوم يبتغون فضال من اهللا ورضوانا آمين البيت الحرام  نعم (( الشيخ :

 )) يف األول وأنتم حرم ؛ لقوله: (( من اإلحرام )) حللتم من أي شيء ؟ وإذا حللتم فاصطادوا قوله تعاىل: ((

)) واملراد  فاصطادوا )) أي من إحرامكم (( وإذا حللتم )) مث قال: (( غير محلي الصيد وأنتم حرم ، ((

؛ هذا هو املراد بقوله:  باإلحالل هنا اإلحالل األول الذي حيصل برمي مجرة العقبة بيوم العيد واحللق أو التقصري

، كما جاءت بذلك السنة أن من رمى وحلق حل له كل  )) وليس املراد إذا حللتم من كل اإلحرام إذا حللتم ((

تادوا لكن لعلة تصريفية قلبت التاء طاء واملعىن صيدوا ص)) أصلها: فافاصطادوا ؛ وقوله: ((  ساءشيء إال الن

؛ ((  ؛ وإن شئت فقل وانفعال أيضا ؛ لكنه مل يقل فصيدوا ألن الصيد حتتاج إىل عمل وحركة وافتعال الصيد

لنهي وينظر يف حكم االصطياد األصلي )) وسيأتينا إن شاء اهللا تعاىل هل األمر هنا لإلباحة أو لرفع ا فاصطادوا

)) بسكون  شنآن )) وفيه قراءة: (( وال يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا (( .

، املراد م  ؛ واملراد بالقوم هنا وإن كان نكرة لكنه معلوم )) فالشنآن البغض إن صدوكم ؛ وفيه قراءة: (( النون

؛ وهذه إشارة إىل أم سوف  بغضكم إن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدواأهل مكة أي ال حيملكم 

عن صدوكم )) فتكون اجلملة  ؛ أما على قراءة: (( ؛ لكن إن صدوكم فال تعتدوا يصدوم عن املسجد احلرام

تني؛ تعليال أي ال حيملنكم بغضكم من أجل صدهم إياكم أن تعتدوا؛ واضح ؟ إذا خيتلف املعىن باختالف قراء

؛ فيكون معىن األول: وال  ؛ وعلى قراءة فتح اهلمزة إخبار عما وقع فعلى قراءة كسر اهلمزة إخبار عما يتوقع

؛ وعلى الثانية: وال حيملكم بغض قوم لكوم  حيملكم بغض هؤالء إن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا

؛ وهذا ينطبق متاما على ما فعلته قريش  )) أي صرفوكم صدوكم صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا؛ وقوله: ((

، وأحلت الشهر احلرام واهلدي  فإا صدت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأحلت شعائر اهللا ، يف غزوة احلديبية

 ، وصدوا أوىل الناس بالبيت عن بيت اهللا عزوجل . ، كل ما ى اهللا عنه يف اآلية هذه انتهكتها قريش والقالئد

؛ فهو  ؛ والشك أن هذا املسجد له تعظيم وحرمة )) أي ذي احلرمة والتعظيم عن المسجد الحرام له: ((وقو 



، أول بيت وضع للناس ليتعبدوا اهللا عنده هو املسجد احلرام، وهو الذي جيب على كل  أول بيت وضع للناس

على خالف بني العلماء رمحهم اهللا  ، حبج باإلمجاع، أو حبج وعمرةإال به أن يؤمه مهالمسلم فرض عني ال يتم إس

؛ ووصف باملسجد إما أن يقال ألن مجيع األرض مسجد وأوىل أرض  ، فهو مسجد احلرام يف وجوب العمرة

؛  ؛ أو يقال: إن املراد باملسجد احلرام هو املسجد الكعبة الذي اختذ مسجدا تتصف باملسجد هي هذه البقعة

املسجد فهو عبارة تابع له، ما حول املسجد تابع له، واألصل هو  ألم صدوهم عن الوصول إليه؛ وما حول

، طواف اإلفاضة وطواف العمرة  ؛ وهلذا أمجع العلماء رمحهم اهللا على ركنية الطواف يف العمرة واحلج مسجد

))  يجرمنكم هذه متعلقة بقوله: (( أن تعتدوا )) (( جممع على أنه ركن وأنه ال يصح احلج وال العمرة إال به .

، يعين ال  يعين ال حيملكم على العدوان وأن يف تأويل مصدر منصوب بنزع اخلافض وتقديره: على أن تعتدوا

، وال يكون هذا إال  )) أي تعاونوا تفاعلوا وتعاونوا على البر والتقوى مث قال: (( حيملكم هذا على العدوان .

،  ؛ لكن تقول: تعاونوا احد من جانب واحد؛ فإنك إذا قلت: أعن صاحبك فطلب اإلعانة من و  من جانبني

؛ فإذا  )) وهو ترك احملرمات والتقوى ؛ (( )) وهو فعل الطاعات على البر ؛ (( صار املعىن ليعن كل واحد أخاه

؛ قال  ، قال لك: قرب يل ماء الوضوء قربه استعانك أخاك على عبادة من العبادات فأعنه لتشاركه يف األجر

؛ بل وإن  ، دله عليها ؛ قال لك: دلين على اجتاه القبلة ، اشرتي له سرت به عوريت يف الصالةلك: اشرت يل ثوبا أ

؛ كذلك التقوى تعاونوا على التقوى أي على ترك احملرمات، إذا استعانك إنسان على  مل يستعنك فأعنه أيضا

وال تعاونوا  (( ، وهلم جرا . أعنه،  ؛ على إتالف كتب البدعة ، أعنه ؛ على إراقة اخلمر ، أعنه تكسري مزمار

؛  ، والعدوان املعاصي املتعلقة حبق العباد )) على اإلمث هي املعاصي املتعلقة حبق اهللا عزوجل على اإلثم والعدوان

وإذا أفردت إحدامها عن أخرى صارت شاملة هلا يعين لو أطلقت اإلمث صار شامال للعدوان على الناس ولو أطلق 

وال تعاونوا على اإلثم والعدوان واتقوا  (( وجل إمث .  لإلمث ألن العدوان على حق اهللا عزالعدوان صار شامال

؛  أن تقعوا يف يه )) ملا ذكر هذه األوامر والنواهي أمر بتقواه عزوجل يعين اتقوا اهللا أن ختالفوا أمره أو اهللا

 ة من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيهوالتقوى فسرت بعدة تفاسري وأحسنها أن يقال: إن التقوى اختاذ وقاي

؛ وينقص من التقوى بقدر ما نقص من ذلك ؛ فاإلنسان الذي عنده معاصي ومآمث لكنها ال خترجه من اإلسالم 

؛ وأدركنا  ؛ وقد كان بعض السلف إذا قيل له اتق اهللا ابتعد ورمبا سقط من خمافة اهللا عزوجل نقول إن تقواه ناقصا

أي أنك إذا قلت له اتق اهللا اضطرب وامحر وجهه وخشى بالعكس اآلن ؟ إذا قلت له  هذه حالهمن الناس من 

؛ فالواجب على العبد تقوى اهللا عزوجل امتثاال  اتق اهللا قال: ويش أنا مسوي ؟ مع أنه منتهك حلرمة اهللا عزوجل

؛ والعقاب واملعاقبة أي  )) اجلملة صلتها ما قبلها أا وعيد ملن مل يتق اهللا إن اهللا شديد العقاب ألمره تعاىل: ((



يا أيها الذين آمنوا ال تحلوا  ؛ لقوله: (( ؛ أوال: حترمي حتليل الشعائر يف هذه اآلية فوائد  املؤاخذة على الذنب .

؛ لقوله: ((يا أيها الذين   اإلميانومن فوائدها: أن إحالل شعائر اهللا وما ذكر يف اآلية نقص يف )) . شعائر اهللا

ومن فوائد هذه  ومن فوائدها: أن امتثال ما ذكر يف اآلية من مقتضيات اإلميان اليت يزيد ا اإلميان . آمنوا )) .

ومن  ؛ واملضاف يشرف ويعظم حبسب املضاف إليه . ؛ ألن اهللا أضافها إىل نفسه اآلية الكرمية: تعظيم الشعائر

؛ وكذلك أيضا باملعاصي سوى القتال فإن املعاصي يف  ة الكرمية: حترمي إحالل الشهر احلرام بالقتالفوائد هذه اآلي

؛ فمنهم من يقول  القتال يف الشهر احلرام اختلف فيه العلماء هذه األشهر احلرم أعظم من املعاصي يف غريها .

نسوخ يقولون إن الرسول عليه الصالة ؛ فالقائلون إنه م ؛ ومنهم من يقول إنه حمكم ليس مبنسوخ إنه منسوخ

؛  والسالم قاتل يف الشهر احلرام؛ فإنه بعد فتح مكة برمضان خرج إىل هوازن وثقيف وقاتلهم يف ذي القعدة

؛ وهذا يدل على أ ن القتال يف الشهر احلرام نسخ  ؛ مىت ؟ يف حمرم وكذلك كانت غزوة تبوك يف الشهر احلرام

اقي وأنه ال جيوز قتال يف الشهر احلرام ابتداء؛ أما إذا كان دفاعا أو كان امتدادا لغزوة ؛ ولكن الصحيح أنه ب حترميه

قيل له إم  ألنهسابقة فإن ذلك جائز؛ وعليه حتمل قصة هوازن وتبوك؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا غزاهم 

 ؛ لقوله: (( ، حترمي اهلدي واحرتامه واحرتام اهلديومن فوائد اآلية الكرمية: حترمي  . مجعوا له فالبد من الدفاعقد 

؛ نعم القالئد هذه قرينة  ، العمل بالقرائن ومن فوائد اآلية الكرمية: العمل بالقرائن )) . وال الهدي وال والقالئد

د وداو  ، قال اهللا تبارك وتعاىل: (( ؛ بل أشار إليه القرآن ؛ والعمل بالقرائن جاءت به السنة ألن هذه هدي

))  وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان

؛ كذلك أيضا سليمان عليه السالم ملا تنازعت املرأتان عنده يف ولد الباقي وهو  وكانت  ليال وعلم ذلك بآثارهم

؛  ؛ فحكم به ملن ؟ للصغرى لصغرىللصغرى وطلب سكينا يشقه بني املرأتني نصفني وافقت الكربى وامتنعت ا

إن كان قميصه  ؛ وكذلك شاهد يوسف قال: (( ألن كوا امتنعت أن ينشق يدل على أا هي األم لشفقتها

)) وكذلك  قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

 عليه وسلم ملا فتح خيرب وطلب مال حيي بن أخطب قال له ، فإن النيب صلى اهللا السنة جاءت بالعمل بالقرائن

؛ قال كيف يفين العهد قريب واملال كثري؟ مث أمر زبري بن عوام أن ميسه بعذاب؛ ملا  سالم بن مشكم قال إنه فين

؛ فذهبوا إىل اخلربة وإذا فيها ذهب عظيم  ، قال اصربوا أنا أرى حيي يطوف حول خربة هناك أحس بالعذاب

ألن العهد قريب ؟  ؛ ملاذا حكم النيب عليه الصالة والسالم بأنه البد من املال إنه ملئ جلد الثور :؛ قيل نمدفو 

؛ فإن كانت جمرد مة ليس هلا  ؛ والبد العمل بالقرائن لكن بشرط أن ال تكون جمرد مة واملال كثري أين يذهب

 ؛ لقوله: (( اآلية الكرمية: وجوب احرتام احلجاج والعمارومن فوائد  . ، األصل براءة والسالمة أصل فإنه ال جيوز



ومن فوائد اآلية الكرمية:  )) وهو يفيد أن العدوان عليهم أشد من العدوان على غريهم . وال آمين البيت الحرام

))  يبتغون فضال من ربهم ورضوانا ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: (( اإلشارة إىل اإلخالص لقاصد املسجد احلرام

وهنا يسأل من قصد البيت من غري هذا الغرض بأن قصد البيت لزيارة أو لتجار، لزيارة قريب رمبا نقول هذه مما  .

؛  ؟ يدخل الشك لكن ذكر ذلك بناء على األغلب ؛ لكن لتجارة هل يدخل يف هذا أو ال يبتغى به وجه اهللا

يبتغون فضال من  وعلى هذا يكون قوله: ((؛  والقيد املبين على األغلب يقول أهل األصول إنه ال مفهوم له

وربائبكم الالتي في  )) ليس قيدا ولكنه بناء على األغلب كقوله تعاىل يف بنات الزوجات: (( ربهم ورضوانا

)) فإن ابنة الزوجة حترم على الزوج إذا دخل ا وإن مل تكن يف حجر  حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيوز لإلنسان أن يعمل العبادة لطلب  بناء على الغالب . ؛ لكن ذكر احلجور الزوج

، وأن هذا من أعلى املقامات خالفا للصوفية الذين يقولون: اعبد اهللا هللا فإن عبدت لثوابه  األجر والرضى من اهللا

تراهم  ليه وسلم وأصحابه يف قوله: ((، أليس اهللا تعاىل امتدح حممدا صلى اهللا ع ؛ قاتلكم اهللا فعبادتك ناقصة

)) والشك أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه هم أعلى الناس  ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا

؛ لكن هؤالء لقصورهم ظنوا أنك البد أن تعبد اهللا هللا فقط ـ نسأل اهللا العافية ـ وهذا خالف ما كان عليه  مقاما

ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل منة اهللا عزوجل على هؤالء الذين  وسلم وأصحابه . النيب صلى اهللا عليه

 ؛ عندك (( )) ن فضال من ربهم ورضوانايبتغو  (( ؛ من أين نأخذها ؟ ، إشارة إىل منته قصدوا البيت احلرام

؛ إضافة الربوبية إليهم  )) ال رضوانا )) ؛ سليم ؟ (( فضال )) من أي الكلمات ؟ ((فضال من ربهم ورضوانا 

قالوا آمنا برب  ، وإليها اإلشارة يف قوله تعاىل: (( ؛ ألن الربوبية عامة وخاصة دليل على عنايته تبارك وتعاىل م

؛ إذا كون  )) خاصةرب موسى وهارون  )) (( رب العالمين )) أيهما العامة ؟ (( العالمين رب موسى وهارون

 ؛ ومن ذلك أن وفقهم احلضور إىل املسجد احلرام . بية إليهم إشارة إىل عنايته م عزوجلاهللا تعاىل أضاف الربو 

؛ أفهمتم يا  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات الرضى هللا عزوجل، وأنه من أكرب غايات املؤمنني بل هو أكرب غايام

، يقولون إن اهللا  اعة على وجه احلقيقةمجاعة ؟ الرضوان صفة من صفات اهللا عزوجل اليت يثبتها أهل السنة واجلم

، إذا رضي اهللا من عبد أثابه؛ ومحل  يرضى ويكره ويغضب، ورضاه من صفات كماله عزوجل وهو سبب للثواب

؛ فهو من التعبري بالسبب  ، وقالوا إنه جماز عن الثواب عرب به ألنه سببه أهل التعطيل الرضوان على أنه الثواب

إن  انع ؟ أثبت اهللا لنفسه الرضا يف القرآن وأثبته النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السنة (عن املسبب؛ فيقال ما امل

 ؛ وطريق إمجاعهم أنه مل ؛ وأمجع عليه سلف األمة أمجعوا عليه ) والنصوص يف هذا كثرية اهللا يرضى لكم ثالثا

؛ وهذا  أنه فسر الرضا بالثوابون الكتاب والسنة ومل يرد عن واحد منهم ؤ يرد عنهم ما خيالف ذلك وهم يقر 



؛ ألنه قد يقول له قائل: ما الدليل على أن السلف أمجعوا على أن الرضا على  طريق ينبغي أن يتفطن له اإلنسان

معناه احلقيقي ؟ نقول: الدليل هو أم يتلون كتاب اهللا وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذا اللفظ ومل يرد 

إذا كان اهللا يرضى والرضى من صفاته فهل هو من الصفات الذاتية أو  غري مراد .عنهم حرف واحد يدل أنه 

؛ إذ أن كوا  اجلواب هو من صفات الفعلية ألن كل صفة هللا تكون لسبب فهي من الصفات الفعلية الفعلية ؟

؛  فعلية وهكذا تقع لسبب يدل على أا كانت مبشيئة اهللا؛ فالرضاء صفة فعلية والغضب صفة فعلية والنزول صفة

؛ هذا  ا قبل وجود السبب غري موجودةفالقاعدة عندنا أن كل صفة من صفات اهللا تكون لسبب فهي فعلية أل

أعوذ باهللا   ، ويكره وحيب حقيقة ال جمازا واهللا أعلم . هو القول الذي ندين اهللا به أن اهللا عزوجل يرضى ويغضب

والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اهللا به والمنخنقة  حرمت عليكم الميتة ؛ (( من الشيطان الرجيم

والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا باألزالم 

ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 

)) اإلسالم دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف إلثم فإن اهللا غفور رحيم عليكم نعمتي ورضيت لكم 

)) هذا بيان لقوله  حرمت عليكم الميتة والدم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم .

،  ات اليت قبلهاإذا نكمل فوائد اآلي )) فوائد بقيت ؟ أحلت لكم بهيمة األنعام إال ما يتلى عليكم تعاىل: ((

)) وهذا كاملستثىن من  فاصطادوا ؛ (( )) إذا حللتم أي من احلرام وإذا حللتم فاصطادوا يقول اهللا عزوجل: ((

؛  يستفاد من هذه اجلملة: إن اإلنسان إذا حل فإنه حيل له الصيد )) . غير محلي الصيد وأنتم حرم قوله: ((

؛ ألنه إذا حل التحليل األول جاز له الصيد  أن املراد احلل بعضه ؟ بينت السنة وهل املراد احلل كله أو بعضه

)) يكون فيه نوع من اإلمجال  إذا حللتم ؛ وعلى هذا فقوله: (( وجاز له مجيع حمظورات اإلحرام إال النساء

  وبينت السنة .

    

   

  



اجلواب هو من صفات الفعلية  إذا كان اهللا يرضى والرضى من صفاته فهل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية ؟ 

؛ إذ أن كوا تقع لسبب يدل على أا كانت مبشيئة  ألن كل صفة هللا تكون لسبب فهي من الصفات الفعلية

أن كل صفة من  ك:؛ فالقاعدة عند فعلية وهكذاوالنزول صفة ، والغضب صفة فعلية  ، ؛ فالرضاء صفة فعلية اهللا

؛ هذا هو القول الذي ندين اهللا به أن  ألا قبل وجود السبب غري موجودة ؛ صفات اهللا تكون لسبب فهي فعلية

 ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  ، ويكره وحيب حقيقة ال جمازا واهللا أعلم . اهللا عزوجل يرضى ويغضب

ة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اهللا به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما حرمت عليكم الميت

أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا باألزالم ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا 

اإلسالم  من دينكم فال تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم

؛ قال  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف إلثم فإن اهللا غفور رحيم ))

أحلت لكم بهيمة األنعام إال  حرمت عليكم الميتة والدم )) هذا بيان لقوله تعالى: (( ((اهللا تبارك وتعاىل: 

وإذا حللتم  ((، يقول اهللا عزوجل:  ات اليت قبلهاإذا نكمل فوائد اآلي  فوائد بقيت ؟ما يتلى عليكم )) 

غير محلي الصيد  ((وهذا كاملستثىن من قوله:  فاصطادوا )) ((؛  حرامإذا حللتم أي من اإل فاصطادوا ))

 ؛ وهل املراد احلل كله أو بعضه ن اإلنسان إذا حل فإنه حيل له الصيدأيستفاد من هذه اجلملة:  . وأنتم حرم ))

؛ ألنه إذا حل التحلل األول جاز له الصيد وجاز له مجيع حمظورات اإلحرام  السنة أن املراد احلل بعضه؟ بينت 

ومن فوائد اآلية  يكون فيه نوع من اإلمجال وبينت السنة . إذا حللتم )) ((؛ وعلى هذا فقوله:  إال النساء

فإن قال قائل:  . عروفة يف كتب أهل العلموقد بينت السنة أنه حلل الصيد شروطا م ، الكرمية: ذكرنا حل الصيد

ألنه إذا ورد األمر بعد النهي فإنه  :نقول مباح مع أنه أمر كيف يكون ذلك ؟ ذكرمت أن االصطياد بعد احلل

؛ والفرق بني قولني: أنه إذا  ؛ وقيل: إن األمر بعد النهي رفع للنهي لإلباحة ؛ هذا الذي عليه أكثر األصوليني

؛ وإذا قلنا إنه رفع للنهي عاد حكم الشيء الذي أمر به  ة صار الشيء الذي أمر به مباحا فقطقلنا إنه لإلباح

؛ أما الذين قالوا إن األمر بعد النهي لإلباحة فقالوا إنه ملا  ؛ ولكل من القولني وجه على ما كان عليه قبل النهي

تحب فإنه ينسخه ائيا مث يرجع األمر ورد النهي على اإلباحة نسخها ائيا حىت ولو كان النهي عن شيء مس

؛ وأما الذين قالوا إن األمر بعد النهي رفع للنهي فقالوا إنه ملا ورد النهي عن  بعد النهي فيكون معناه اإلباحة

؛ فلننظر اآلن هل من قبل  شيء صار منهيا عنه فإذا رفع النهي وجب أن يبقى املنهي عنه على ما كان عليه

؛  ن حل من إحرامه أن يأخذ البندق من أجل أن يصيد الصيد ؟ ال، ال أحد يقول بذلكيسن لكل إنسا :نقول

فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اهللا  ((؛ أما قوله تعاىل يف اجلمعة:  لكن يباح له



الثاين ـ الذي يقول ؛ وعلى القول  ألن طلب الرزق أمر مستحب؛ فهذا األمر يكون لالستحباب  واذكروا اهللا ))

؛  ، نظم القواعد وهو أنه لرفع النهي ؛ واألقرب ما ذكرناه يف النظم إن األمر بعد النهي لإلباحة ـ يكون مباحا

   " خذ به تفي " وهلذا قلنا

   قول لرفع النهي خذ به تفي      واألمر بعد النهي للحل وفي                       

 ؛ لقوله أنه جيب على اإلنسان العدل حىت مع خصمه ومن أساء إليه اآلية الكرمية:ومن فوائد  فهذا هو األقرب .

ولو كان اإلنسان مبغضا له ولو كان قد  الغري ؛ من فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جيوز االعتداء على نعم خطأ : 

فمن اعتدى عليكم  ((تعاىل:  كما قال اهللا،  ؛ فأما إذا عامله مبثل ما عامله به فهذا ال بأس به  سده عن الطاعة

، ومحل النفس على  ومن فوائد اآلية الكرمية: التحذير من اتباع اهلوى . فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ))

؛ ألن العادة والطبيعة من اإلنسان إذا أبغض شخصا فإنه يعامله بالعدوان والشدة  العدوان عند العداوة والبغضاء

ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل ما وقع من قريش  ؛ فحذر اهللا عزوجل من ذلك . األنه حتمله نفسه على هذ

إن  ((وسواء كانت القراءة بكسر اهلمزة:  أن صدوكم عن المسجد الحرام )) ((؛ لقوله:  يف غزوة احلديبية

وإن كانت بالكسر ففيها إشكال ألن املائدة  ، بفتحها فال إشكال فيما سبق ت؛ فإن كان أو بفتحها صدوكم ))

قلنا يف اآلية و ،  ؛ ولكن يكون املعىن: إن تكرر الصد عن املسجد احلرام على الفرض والتقدير نزلت بعد احلديبية

هنا للتعليل يعين ال حيملكم بغضهم من أجل  " أن" وهذه ال إشكال فيها ألن  أن صدوكم )) ((قراءتان: 

 وال يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم أن تعتدوا ((؛ لكن الذي فيه إشكال  رام أن تعتدواصدكم عن املسجد احل

أن معىن اآلية إن تكرر  :؛ فيقال يف اجلواب عن ذلك ؟ للمستقبل هذا شرط والشرط يكون أيش :فيقال ))

؛  سجد احلرامومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات حرمة امل أو إن فرض أن يصدوكم فال تعتدوا .، صدهم إياكم 

أن قول النيب صلى  عن المسجد الحرام )) ((استدل بعض العلماء بقوله:  عن المسجد الحرام )) ((لقوله: 

؛  ضعيف الصالة يف املسجد احلرام مبائة ألف يشمل مجيع حدود احلرم كلما  حدود احلرماهللا عليه وسلم يف ت

؛ ألنا  املراد باملسجد احلرام هنا ما كان داخل حدود احلرم أننا ال نسلم أن :ولكن هذا االستدالل فيه نظر، أوال

؟ هل أرادوا أن يدخلوا إىل حدود احلرم فقط ؟ أو أن  لو سئلنا ماذا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن معه

 عىن أنه ذكر أعلى ما يصدوم عنه وهو الوصول إىلامل؛ فيكون  يصلوا إىل مسجد الكعبة ؟ الثاين بالشك

مادام هناك دليل صريح واضح عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن  :؛ ثانيا أن نقول املسجد الذي فيه الكعبة

صالة في هذا أفضل من ألف صالة فيما  (املراد مبا فيه التضعيف هو مسجد الكعبة كما يف صحيح مسلم: 

حاجة إىل أن نتأول النصوص  مادام عندنا شيء صريح يف هذا فال سواه من المساجد إال مسجد الكعبة )



وتعاونوا على البر  ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب التعاون على الرب والتقوى على ما فهمناه .

وهل هذا متوقف على االستعانة الغري بك أو مطلقا ؟ اآلية عامة مطلقا سواء طلب منك املعونة أم  )) والتقوى

؛ من أين تؤخذ  ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على الرب والتقوى . رب والتقوى؛ فيجب عليك أن تعني على ال ال

، يعين أمرنا بالتعاون عليه ففعل  يه من باب أوىلف؛ ألنه إذا أمر بالتعاون عليه فاألمر  ؟ احلث على الرب والتقوى

وال تعاونوا على  ((؛ لقوله:  عدوانومن فوائد اآلية الكرمية: النهي عن التعاون على اإلمث وال الرب من باب أوىل .

هل من املعونة على اإلمث  ؛ فال تعينه على اإلمث والعدوان . وسواء طلب منك املعونة أم ال اإلثم والعدوان ))

هل من املعونة أن يبيع التلفزيون على من يستعمله  والعدوان أن يأجر اإلنسان بيته ملن يصنع فيه اخلمر ؟ نعم .

، وأن  ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب تقوى اهللا ؛ وهذه قاعدة عامة وهلا فروع كثرية جدا . عميف احملرمات ؟ ن

ومن فوائد  . واتقوا اهللا )) (( :؛ لقوله بعد ما أمر ما أمر به وى عما ى عنه خمالفة ما ذكر مناقض لتقوى اهللا

مث قال اهللا   . إن اهللا شديد العقاب )) ((؛ لقوله:  اآلية الكرمية: شدة عقاب اهللا عزوجل والتحذير من خمالفته

؛ والفاعل  هذا فعل مبين ملا مل يسم فاعله حرمت )) (( )) ...الدم الميتة و  حرمت عليكم ((تبارك وتعاىل: 

ويف سورة البقرة والنحل:  )) حرمت((  :فإن قال قائل: قال هنا ؛ فحذف الفاعل للعلم به . من ؟ اهللا عزوجل

فاجلواب  فنسب التحرمي إىل اهللا صراحة فلماذا اختلف التعبري ؟ )) إنما حرم((  حرم عليكم الميتة ))إنما  ((

اهللا عزوجل،  من ؟ كالم ؛ ألا كالم ؛ الوجه األول: أن بالغة القرآن ال ميكن أن يدركها كل الناس من وجهني

؛ وعلى هذا  القرآن أعظم من أن تدركها عقولنا ؛ فبالغة واهللا تعاىل ال حنيط به علما ال يف ذاته وال يف صفاته

ونقول إن اهللا عزوجل عرب هناك أضاف الفعل  ، التقدير أو على هذا اجلواب جيب اإلمساك عن مثل هذه األمور

أما الوجه  ؛ وبذلك ميسك كل مؤمن عن حماولة التكلف يف الفرق . إىل نفسه وهنا عرب حبرم وهذا أمر فوق عقولنا

؛ فكأنه قال ما حرم إال هذا  ألنه بصيغة احلصر يف أمور أربعة إنما حرم )) ((أن يقال: هناك قال:  الثاين فيمكن

فقال ما حرم إال  ما جعل اهللا من بحيرة وال سائبة وال وصيلة وال حام )) ((خالفا ملا حرمتم أنتم يف اجلاهلية 

امليتة هنا  حرمت عليكم الميتة )) (( اف فقط .هذا إظهارا لفضله عزوجل وأنه مل حيرم على الناس إال أربعة أصن

 ؛ وامليتة هي ما مات على حتف أنفه أو ذكي على وجه غري شرعي لبيان احلقيقة يعين كل ميتة فهي حرام " أل" 

؛  وجه الشرعيال؛ أو بفعل فاعل لكن على غري  ، ما مات حتف على أنفه يعين بدون فعل فاعل ؛ هذه امليتة

نقول هذه  ، ؛ وإذا دق عنقها شخص فماتت نقول هذه ماتت حتف أنفه ، لبهيمة وماتتفمثال إذا مرضت ا

أحل لكم صيد البحر  ((؛ لقول اهللا تعاىل:  ؛ يستثىن من امليتة ميتة البحر فإا ليست حبرام ذكاة غري شرعية

 (ويف حديث عبد اهللا بن عمر:  صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا ) (قال عبد اهللا بن عباس:  وطعامه ))



، واجلراد ليس  ويستثىن اجلراد كما يف حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان الجراد والحوت )

؛ ملاذا ؟ أوال ألن األمر بتذكيته أو اإللزام بتذكيته إلزام مبا ال  ، اجلراد ال يعيش إال يف الرب لكن ميتته حالل حبريا

؛ فلذلك  ؟ وثانيا: أنه ليس فيها دم حيتاج إىل استخراجه هاستطيع أن ميسك كل جرادة ويذحب؛ من ي ميكن

قوله وهو ؛  ؛ لكن هناك دليل على جناستها نقول ال يلزم هل يلزم من حترمي امليتة أن تكون جنسة ؟ أحلت .

أو لحم  مسفوحا دما قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو ((تعاىل: 

" ، و الدم هنا مطلق والدم )) (( ؛ إذا يستثىن من امليتات اجلراد وميتة البحر . أي ما ذكر خنزير فإنه رجس ))

؛ ولكنه قيد يف سورة األنعام بالدم املسفوح احرتازا من الدم الذي يبقى يف العروق بعد  فيه لبيان احلقيقة" أل 

حلرام هو الدم املسفوح الذي خيرج عند الذكاة أو خيرج عند فسخ العرق أو ما أشبه ا ، ؛ فإنه ليس حبرام التذكية

 ؟ وال يبالون ا ويقولون كيف حترمون ما قتله اهللا وال حترمون ما قتلتموه ت؛ وكانوا يف اجلاهلية يأكلون امليتا ذلك

؛  عرق ناقته وميصه فحرمه اهللا عزوجلد اإلنسان ص، يف ، الدم املسفوح ؛ وكانوا أيضا يأكلون الدم يعين بالذكاة

، الدم الذي  ال حترم ، الكلى ، الطحال ال حيرم ؛ وعلى هذا فالكبد ال حيرم الدم يقيد هذا بالدم املسفوح قيدي

 ((الثاين:  ؛ ألن الدم قيده اهللا تعاىل باملسفوح . ، الدم الذي يبقى يف العروق ال حيرم يكون يف القلب ال حيرم

؛  من شأنه أن يأكل القاذورات واحلشرات وما أشبههاخبيث ؛ واخلنزيز معروف حيوان  حرام )) لحم الخنزير

؛ وهلذا ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن  طبيعته ، والذي يتغذى به يكتسب من  وهو أيضا معروف بعدم الغرية

، وأن  طبيعتها االعتداء ؛ ألن ذوات األنياب واملخالف من كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري

؛ كذلك أيضا حلم اخلنزير يقولون ومشهور إنه  عنها لئال يتأثر اإلنسان بغذائه منها ت؛ فلذلك ي تفرس غريها

؛ واملراد به هنا ما ذكر اسم غري  اإلهالل يف األصل رفع الصوت ما أهل لغير اهللا به )) ((الرابع:  قليل الغرية .

،  ، باسم النيب ، باسم الويل الفالين ، باسم الرئيس الفالينر ، باسم عزي باسم املسيحاهللا عليه مثل أن يقول: 

املنخنقة بنفسها واملخنوقة  والمنخنقة )) (( ؛ إذا ذبح على اسم غري اهللا فإنه حرام . ، بأي اسم باسم جربيل

؛ أو تدخل  ضيق عليها حىت تنخنق؛ املنخنقة بنفسها مثل أن جتر احلبل القالدة اليت برقبتها مث ت بفعل الفاعل

؛  إخراجه فتنخنقرأسها كما قال بعض السلف تدخل رأسها بني غصنني من أغصان الشجرة مث تعجز عن 

، املختنقة بفعل الفاعل يعين لو أن إنسانا أمسكها وضم رقبتها حىت  واملنخنقةنقة توالصحيح أنه يشمل املخ

؛ إذا املنخنقة هي  ؛ فهي شاملة هلذا وهذا تسمى خمتنقةكان هذه الصحيح أا تدخل يف املنخنقة وإن  فماتت 

،  وهو الضرب الشديد حىت متوت ، من الوقذ والموقوذة )) (( امليتة باخلنق سواء بفعل نفسها أو بفعل فاعل .

، هذه أيضا ال  يأيت إنسان مثال يضرب البهيمة ضربا شديدا فتموت إما بعصا وإما حبجر وإما حببل أو بغري ذلك



شيء عال سواء كان  عال ، الساقطة من ، الساقطة منالساقطة من عال والمتردية )) (( حتل ألا موقوذة .

؛ فاملرتدية هذه حرام ألا متوت بغري ذكاة  ، واملرتدية من فم البئر إىل أسفله مرتدية من أسفل من فوق مرتديا

؛ ألن  ؛ وهي اليت تناطحت مع أختها حىت قتلتها املنطوحة :لة أيفعو املفعيلة مبعىن  والنطيحة )) (( شرعية .

ما أكل السبع كالذئب  وما أكل السبع إال ما ذكيتم )) (( . هذا املوت ليس بفعل فاعل ممن تصح ذكاته

وما أكل  ((وقوله:  ؛ فاملراد بالسبع هنا كل ما يعتدي على البهائم ويأكلها . والكلب واألسد وما أشبه ذلك

إذا قيل لك كيف ما أكل السبع ؟ ما أكل السبع كيف يستخرج من بطنه ؟ يقال: املعىن ما قتله  السبع ))

من احملرمات: عزوجل ننظر اآلن كم عد اهللا  . إال ما ذكيتم )) ((أو ما شرع يف أكله  ، هذا معىن اآلية ليأكله

 ، وما أكل السبع ، والنطيحة ، واملرتدية ، واملوقوذة نخنقة، وامل ، وما أهل لغري اهللا به ، وحلم اخلنزير ، والدم امليتة

يعود على  إال ما ذكيتم )) ((قوله:  يف؛ هذه التسعة هل االستثناء  ، العاشر: وما ذبح على النصب ؛ تسعة

؛ حلم  ألا قد ماتت انتهت ؛ ؛ ألن امليتة ال ميكن أن تذكي ؟ على بعضها قطعا أو على بعضها؟ التسع كلها 

؛ ما أهل لغري اهللا به أيضا ال ميكن أن حتله الذكاة اللهم إال أن يدركه  اخلنزير كذلك ال ميكن أن حتله الذكاة

مث  ، باسم املسيح :مثل أن يسمع إنسانا يذبح شاة يقول، اإلنسان قبل موته من غري الذي ذكر اسم اهللا عليه 

؛ لكن إذا كان قد قطع األوداج فإنه يعترب يف  اآلية ذكاها وانصرف وأدركنا ذكاته قبل أن ميوت فهذا يدخل يف

املنخنقة واملوقوذة واملرتدية  :؛ إذا يبتدئ ما يف االستثناء من قوله حكم امليت فال ميكن أن تأيت عليه الذكاة بعده

سبع  ؛ ما أكل ال ؛ املرتدية كذلك ؛ النطيحة رمبا تدركها قبل أن متوت ؛ كم ؟ مخسة والنطيحة وما أكل السبع

فإذا قال قائل: مباذا تكون تذكية هذه األشياء اليت  ؛ املوقوذة كذلك ميكن أن تدركها قبل أن متوت . كذلك

أو  ، أو بقطع الودجني ، التذكية تكون بقطع احللقوم واملري :نقول ؟ ، مباذا تكون التذكية أصاا سبب املوت

وأرجح األقوال أن التذكية حتصل بقطع  ؛ العلماءأو بقطع األربعة على خالف بني  ، بقطع ثالثة من أربعة

. فما مها الودجان ؟ العروق الغليظة  وأن من كماهلا قطع حلقوم املري أيضا ، ، هذا أرجح األقوال الودجني

ا عندكم يف مصر ؟ هي الودجني ذا اللفظ ؟ أي نعم ؛ امسه، أيش  تسمون أيش يا أمحد ؛ احمليطة باحللقوم

ونحن أقرب  ((وردان اللغة واسعة أنه  والعريب؛ وعندكم ؟ الوردان ؛ أقرب ما يكون للقرآن  وعندنا ؟ جالميد

لكن ما عالمة  . ؛ على كل حال إذا أدركها وقطع أوداجها قبل أن متوت فهذه تذكية إليه من حبل الوريد ))

تشرتط احلركة ؟ أكثر العلماء  أو ال؟ هل البد أن تتحرك بيدها أو رجلها أو عينها أو أذا أو ذنبها  ؟ املوت

؛ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا:  ألنك إذا ذحبتها ومل تتحرك معناها أا ماتت ؛ البد أن تتحرك :يقول

؛ ألن احليوان إذا مات انقلب دمه إىل أسود وانتقل  احلار األمحر املسول،  عالمة احلياة أن خيرج منها الدم السائل



؛ فيقول رمحه اهللا إنه إذا خرج منه الدم األمحر  عند ذحبه كما يسري  ما يسري لطوأيضا جت ، الربودة من احلرارة إىل

، فيكون قد أغمي  ألا قد ال تتحرك لشدة ما نزل ا ؛ احلار الذي يسيل فإا حتل سواء حتركت أم مل تتحرك

، أنه مىت  الصحيح إليه الشيخ رمحه اهللا هو ؛ وما ذهب عليها مثال ما تتحرك ال بعينها وال برجلها وال بذنبها

؛  يعين ما ذبح على األصنام وما ذبح على النصب )) (( خرج منها الدم األمحر احلار اجلاري فهي مذكاة .

ألن األول ما  وما أهل لغير اهللا به )) ((، وهذا غري قوله:  ؛ وهذا شرك وكانوا يذحبون على األصنام تقربا هلا

، يكون  أن هذا يكون ما ذبح على الصنم ،  عليه سواء كان أمام صنم أو غائبا عن الصنماهللاغري ذكر اسم 

يعين وحرم عليكم أن  وأن تستقسموا باألزالم )) ((وجل:  مث قال عز . الصنم بني يديه ويذبح هلذا الصنم

باألزالم يريد به املستقسم أن ؛ ألن االستقسام  ؛ ووجه الصلة بني هذه املسألة وما قبلها ظاهر تستقسموا باألزالم

 ما معىن االستقسام باألزالم ؟ يصل إىل ما خري له وكذلك هنا يف املطعومات يريد أن يتناول ما هو خري له .

؛ وكانوا يف  ، فهو يشبه يف الدين اإلسالمي االستخارة االستقسام طلب القسم يعين طلب ما يقسم اهللا لك

؛ يستقسم ا  مل يتبني له وجه الصواب استقسم باألزالم مجع زمل وهي األقداحاجلاهلية إذا أراد أحدهم األمر و 

خيلط بينها مث خيرج  ومث يضعها يف كيس أو حنوها  ؛ ، والثالث ما فيه شيء : افعل ، ال تفعل فيكتب عليها

ا جيعلون الثالث ؛ وهم إمن وإن خرج الثالث أعاد ، وإن خرج ال تفعل مل يفعل ، ، إن خرج افعل فعل واحدا منها

لكن جيعلون  الذي ليس فيه افعل وال تفعل من أجل أن يطول االستقسام ألنه لو كان شيئني خلرج يف أول مرة

 ذلكم فسق )) (( ((قال اهللا تعاىل:  الثالث من أجل أن يتأخر االستقسام لعلهم يرجحون شيئا على اآلخر .

األزالم ؟ القاعدة أنه إذا أمكن أن يعود االسم اإلشارة أو ، أو االستقسام ب املشار إليه كل ما سبق ذلكم ))

، ومنه قوهلم:  اخلروج عن الطاعة :الفسق معناه فسق )) ((وقوله:  . الضمري إىل كل ما سبق فهو حممول عليه

مث  ؛ كذلك اخلارج عن الطاعة فاسق خارج عما جيب أن يكون عليه . ن قشرهامإذا خرجت  ، فسقت الثمرة

 (( اليوم )) ، أمتوا ؟ احلضوري هنا للعهد" أل "  اليوم يئس الذين كفروا من دينكم )) ((وجل:  عزقال اهللا 

ألن ؛ يعين يئسوا من أن يغريوه أو يبدلوه  يئس الذين كفروا من دينكم )) ((هذه اآلية  هنزلت في الذي يعين

خلشية اآلن إىل األنه ال داعي  خشون ))فال تخشوهم وا (( .ظهر  ـ واحلمد هللا ـ انتشر وبان والدين اإلسالم 

؛ واخلشية هي اخلوف الناتج عن  مادام دينكم قد ظهر ويئس هؤالء الكفار أن يقضوا عليه فال ختشوهم واخشون

قال أهل العلم والفرق بني اخلشية  إنما يخشى اهللا من عباده العلماء )) ((، دليل ذلك قوله تعاىل:  علم

واخلوف ال يلزم أن يكون عن علم ؛ ثانيا: أن اخلشية تكون من عظم  ، واخلوف: أن اخلشية تكون عن علم

؛ واخلوف ال تدل على عظم املخوف وإمنا تدل  املخشي وإن كان اخلاشي قويا لكن املخشي يكون أقوى منه



 ف يدل على ضعف اخلائف أمام من خياف منه وإن مل يكن قويا، اخلو  ؛ وهذا فرق واضح على ضعف اخلائف

؛ لكن الذي خيشى  ؛ فالطفل الذي له أربع سنني خياف من الطفل الذي له مثان سنوات مع أن الثاين ضعيف

العهد  (( اليوم )) اليوم أكملت لكم دينكم )) (( من ملك أو صاحب سلطان قوي هذا يقال إنه خاشع .

ألنه ؛  ليس املعىن أنين أمتمت شرائع، و  أي جعلته كامال اليوم أكملت لكم دينكم )) ((؛  هنا أيضا للحضوري

 ((أي ما تدينون اهللا به من العبادة  أكملت لكم دينكم )) ((؛ وقوله:  نزل بعد هذه اآلية شيء من الشرائع

 ((؛  نه ليس فيه نقص؛ ومعىن إمتامها أ اليت هي إكمال الدين وهي أكرب النعم نعمتي )) وأتممت عليكم

رضيت لكم اإلسالم الذي جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم دينا تدينون اهللا به  ورضيت لكم اإلسالم دينا ))

فمن  ((مث قال بعد أن ذكر هذه النعم العظيمة علينا قال عودا على ما ابتدأ اآلية:  . فال تتخذوا دينا سواه

؛ وأصل اضطر أصلها اضرت فقلبت التاء  اضطر مبعىن أصابته الضرورة اضطر في مخمصة غير متجانف إلثم ))

، وامسع إىل قول الرسول عليه  املخمصة ااعة ((في مخمصة ))؛  طاء لعلة تصريفية معروفة يف علم الصرف

أي تذهب  لو أنكم توكلون على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا ) (الصالة والسالم: 

أي غري مائل  غير متجانف إلثم )) (( ؛ إذا خممصة أي جماعة . وتروح بطانا ) (احا مخاصا أي جائعة صب

 ((يغفر له ؛ وهذا أعين قوله: ف فإن اهللا غفور رحيم )) ((إلمث وال مريد له لكن للضرورة أكل من هذه احملرمات 

فمن اضطر غير باغ وال  ((بقتني: يفسر قوله يف اآليتني سا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف إلثم ))

أي معتد يريد  وال عاد )) ((؛  أي غري مريد هلذه احملرمات بل أجلأته الضرورة هلا غير باغ )) ((فقوله:  عاد ))

  . ؛  ويف اآلية فوائد كثرية نذكرها إن شاء اهللا يف درس آخر فإن اهللا غفور رحيم )) ((اإلمث 

  للعهد احلضوري ؟" اليت  أل ما معىن " السائل :

بعد اسم اإلشارة  " أل" ، ومن ضوابطها أن كل  وقتك اآلن :اليت للحضوري هي اليت تعين " أل" الشيخ : 

  ؛ فهي للعهد احلضوري . ، هذا املكان ، هذا املسجد للحضور: هذا الرجل

  " اليت للعهد الذهين والذكري ؟ أل ما معىن " السائل :

، معلوم أن املراد بالقاضي  علم بالذهن مثل أن تقول: ذهبت مع خصمي إىل القاضيالذهين معناها ما الشيخ : 

كما  ((تشري إىل شيء مذكور مثل قوله تعاىل: " أل " أما العهد الذكري فأن تكون  الذي حيكم بني الناس .

  . ))أرسلنا إلى فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول 

  هل يدخل فيه الدم  ؟ إال ما يتلى عليكم ))... (( ما معىن االستثناء يف قوله تعاىل:  السائل :



، اخلنزير ليس  ؛ الدم من يمة األنعام لكن ال يدخل فيه اخلنزير إال ما يتلى عليكم )) ((بيان لقوله: الشيخ : 

  . هيمة األنعام ))ب ((؛ وعلى هذا فيكون بيانا ملا ميكن البيان من قوله:  من يمة األنعام

  

  ؟  حرمت عليكم الميتة )) ((هل دم امليتة جنس لقوله تعاىل:  السائل :

، هل اإلنسان يؤكل حىت يدخل دمه يف  دم اإلنسان غري ، أي نعم الدم الذي من غري اإلنسان، ال الالشيخ : 

  ؛ أجب ؟  ؟ ال هذا

  ؛  ال يؤكل السائل :

   لو اضطر حيل أو ال حيل ؟ أجب يا أخي ؟ولو اضطر اإلنسان إىل ذلك ؟ الشيخ : 

  ال حيل ؛   السائل :

  ؛ توافقونه على هذا ؟  ولو كان مضطر ؟ ولو كان مضطرالشيخ : 

   ال الطالب :

كل ومعه مصاحب له يستطيع أن يذكيه األ، يعين معناه إذا كان إنسان يف سفر واضطر إىل  ال توافقونالشيخ : 

  ؛   ما جئنا إىل امليت اآلن؛ ال ، قلنا امليت يأكله ؟ الو 

  نوافقه ؛ إذا كان حيا الطالب :

؛ هذا ما فيها  ، أن تقتل إنسانا لتحيي نفسك ، هذا باإلمجاع ال جيوزتوافقه ؟ صحيح إذا كان حيا الشيخ : 

لقول  ؛ ؛ لكن إذا كان ميتا فاملشهور عندنا يعين يف املذهب احلنابلة أنه ال جيوز أكله حىت وإن كان ميتا إشكال

منه،  مجاعة أنا أموت إذا ما آكل : يافإذا قال كسر عظم الميت ككسره حيا ) النيب صلى اهللا عليه وسلم: (

 ؛ وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعي أنه جيوز للحي أن يأكل امليت عند الضرورة قلنا ولتمت هذا أجلك

   أن حرمة احلي أعظم من حرمة امليت .ب؛ وعللوا ذلك 

  هل عض السبع للصيد أو يمة األنعام يعترب ذكاة شرعية ؟ :السائل 

،  ؛ وهلذا قال العلماء إذا قطع السبع األوداج أو األوداج مع احللقوم املري على رأي أو قطع حشوته الالشيخ : 

وما  ((ألن اآلية عامة  ؛ ؛ لكن فيه نظر فهذا يف حكم امليت ال ينفع فيه التذكية، حشوته يعين أمعائه ومعدته 

  أكل السبع إال ما ذكيتم )) .

وال الهدي  ((مث عطف عليها قوله:  ))... يا أيها الذين آمنوا ال تحلوا شعائر اهللا  ((يف قوله تعاىل:  السائل :

  فهل العطف هنا يدل على أن هذه األخرية ليست من شعائر اهللا ؟ وال القالئد ))



ال يدل على أن الصالة  على الصلوات والصالة والوسطى )) حافظوا ((؛ كما قال اهللا تعاىل:  الالشيخ : 

  ؛ لكن قد يعطف اخلاص على العام للعناية به . ليست من الصلواتالوسطى 

يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

أمسكن عليكم واذكروا اسم اهللا عليه واتقوا اهللا إن اهللا سريع مكلبين تعلمونهن مما علمكم اهللا فكلوا مما 

   إال ما يتلى عليكم )) ((؛ سبق أن اهللا تعاىل بني املبهم يف قوله:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم . الحساب ))

   وأا كم ؟الشيخ : 

  ؛  تسعة الطالب :

وما أهل لغير اهللا به والمنخنقة والموقوذة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير  ((اقرأ الشيخ : 

  ؟ عشرة . كم  والمتردية والمطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح على النصب ))

  ما هي امليتة شرعا ؟الشيخ : 

  ؛ ما مات حتف أنفسه بنفسها أو بفعل فاعلالطالب :

  ولو كان الفاعل هو اهللا فهي ميتة .حىت ولو كان الفاعل هو اهللا ؟ إذا ماتت بغري فعل فاعل الشيخ : 

  أو ذكي ذكاة غري شرعية . على وجه غري شرعي ، ما مات حتف أنفهالطالب :

   هل يستثىن من امليتة شيء ؟الشيخ : 

  يستثىن السمك واجلراد .الطالب :

   الدليل على استثناء السمك ؟الشيخ : 

  ؛  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم الطالب :

   ، من القرآن ، الالشيخ : 

  قول اهللا تعاىل يف البحر : طعامه حل لكم ؛ الطالب :

  ال يا أخي القرآن ما يروى باملعىن جزاك اهللا خريا ؛ الشيخ : 

   أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم )) (( الطالب :

  أحسنت .الشيخ : 

  ما وجه الداللة يف اآلية ؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم )) ((الشيخ : 

  ؛  قول ابن عباس أن صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتاالطالب :

  وأقرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم على أكلها .  عنربلقصة السرية الذين وجدوا ا أيضا وكذلكالشيخ : 



  ما هو الدليل على أن اجلراد ميتته حالل ؟ الشيخ : 

أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان  (لى اهللا عليه وسلم: قول النيب صالطالب :

   فالكبد والطحال )

  

     



  ما وجه الداللة يف اآلية ؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم )) (( الشيخ :

   ؛ قول ابن عباس أن صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا الطالب :

  وأقرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم على أكلها . لعنربكذلك قصة السرية الذين وجدوا اأحسنت   الشيخ :

  ما هو الدليل على أن اجلراد ميتته حالل ؟  الشيخ :

أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت  (: يف حديث قول النيب صلى اهللا عليه وسلم الطالب :

   وأما الدمان فالكبد والطحال )

ألننا إذا قلنا إنه غري ؛ هذا احلديث علله بعض العلماء بضعفه مرفوعا وهذه العلة معلولة قوله: اجلراد ؛  الشيخ :

  ، فيعين به الرسول عليه الصالة والسالم . ألن ابن عمر إذا قال: أحل؛ مرفوع فهو موقوف يف حكم املرفوع 

  الدم ؟  الشيخ :

  ؛  قيد يف سورة األنعام بأنه دم املسفوحمطلق الدم  الطالب :

  أل األنعام . أحسنت املراد به الدم املسفوح قيدته اآلية اليت يف سورة الشيخ :

   إذا الدم الذي يبقى بعد الذكاة يف العروق حالل أو حرام ؟ الشيخ :

   ، حالل الطالب :

  حالل ؟  الشيخ :

   نعم الدم الذي يكون يف الكبد ؛ الطالب :

  ، يف العروق بعد الذكاة ؟  ال  الشيخ :

  ؛  يكون حرام الطالب :

  بعد الذكاة ؟  الشيخ :

  حالل يا شيخ ؛  الطالب :

  ؟  توافقون على هذا الشيخ :

  ؛  نعم الطالب :

ممكن أن تأخذ العرق ومتصه بعد أن تذكي يعين ،  أي نعم ؛ كل دم بعد أن تذكى البهيمة هو حالل الشيخ :

  البهيمة .

  تأكله ؟ جيوز  يكون يف القلب دم كثري ما حكمه هل جيوز أن تأكله ؟ الشيخ :

  أكلها .، كبدة فقط جيوز  ال جيوز الطالب :



  لكن كالمنا هل حيل أكله أو ال ؟ ؛ قول ؟حىت لو ترك القلب كلهتسليم ماذا  الشيخ :

  ، دم بعد أن ذحبت البهيمة يكون حالل ما فيه إشكال.ا مسفوح ا؛ هل هو دم مسفوح ؟ ليس دم حيلهل 

  واضح . ))لحم الخنزير ((  الشيخ :

  ما معناها ؟ ما أهل لغير اهللا به )) (( الشيخ :

  ،  ما ذبح لغري اهللا الطالب :

   اهللا ؟ به قصدما ذكر  الشيخ :

  ؛  ، ما ذبح لغري اهللا ال  الطالب :

، باسم  ، باسم امللك ، باسم حممد ؛ مثل أن يقول: باسم املسيح خطأ ؛ ما ذكر عليه اسم غري اهللا الشيخ :

  ؛ حىت وإن كان لغري العبادة ؟  ؛ يكون حراما ، باسم الوزير الرئيس

   ، ولو لغري العبادة الطالب :

  أحسنت بارك اهللا فيك .  الشيخ :

   أليست من امليتة ؟ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة )) (( الشيخ :

  ؛ أي نعم من امليتة  الطالب :

  ما احلكمة يف أن اهللا نص عليها ؟  الشيخ :

  للتوكيد عليها . الطالب :

  ؛  تدرك أما امليتة فال ميكن أن تدركهذه األشياء ميكن أن  الطالب :

  وهذه األوصاف أوصاف لسبب املوت . )) إال ما ذكيتم ((لقوله:  ؛ يعين لالستثناء الشيخ :

  ما الفرق بني املنخنقة واملوقوذة ؟ الشيخ :

  ،  املنخنقة اليت ماتت باخلنق واملوقوذة اليت ماتت بالضرب الطالب :

  واملوقوذة هي ما ماتت بالضرب  . ، حىت اخننقت ومل تتنفس يعين املنخنقة اليت غمت الشيخ :

  املرتدية هل يدخل فيها الساقطة يف بئر ؟  الشيخ :

  ،  تدخل فيها الطالب :

إذا الرتدي يكون من أعلى إىل أسفل يعين سواء تردى من فوق إىل األرض أو تردى من فوق األرض إىل  الشيخ :

  أسفله كل مرتدي .

  ستها السيارة حالل أو حرام ؟ هوسة دهيف املدما تقول  الشيخ :



  حرام إال ما ذكيتم . الطالب :

  ويش أشبه معىن مما ذكر اهللا ؟  الشيخ :

  ؛  املوقوذة الطالب :

  املوقوذة ؟  الشيخ :

  نعم  الطالب :

  نعم طيب . الشيخ :

  مستثىن من أين ؟ إال ما ذكيتم )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؛  مما سبق مما ميكن إدراكهمستثىن  الطالب :

  وهي ؟  الشيخ :

  ؛  يعين كل ما ميكن إدراكه مما سبق الطالب :

  أما اخلنزير فهو حمرم لنوعه ال لسبب موته . الشيخ :

  ما املراد ذا اليوم ؟ اليوم أكملت لكم دينكم )) ((قوله تعاىل:  الطالب :

  ؟  اليوم أكملت لكم )) ((ما أريد أن تبني ؛ ما املراد باليوم  الشيخ :

  يوم عرفة . الطالب :

  ؟  اليوم )) ((يف قوله:  " أل"  الشيخ :

  للعهد احلضوري . الطالب :

   اليوم أكملت لكم دينكم )) ((قوله:  الشيخ :

  أي جاءم كامال . الطالب :

  هل يرد على هذا أن اهللا تعاىل أنزل بعد هذا آيات فيها أحكام ؟  الشيخ :

  إىل هذا؛ دير  الطالب :

  كيف اجلمع ؟  الشيخ :

  نزلت يوم عرفة  الطالب :

ونزلت بعدها آيات فيها أحكام هل نقول كل ما ورد من نزول آيات بعد هذا فهو غري نزلت يف عرفة  الشيخ :

  صحيح ؟ 

   ؛ ال الطالب :



  ؟ اليوم أكملت )) ((إذا كيف جنمع بينها وبني قوله:   الشيخ :

ال يستلزم من ذلك إمتام هذا الدين يف هذا اليوم  م هنا قلنا املراد كمال الدين ,، اليو  ال إشكال فيه الطالب :

  ؛  الذي نزلت فيه هذه اآلية

اليوم أكملت لكم  ((؛ وهلذا فرق قال:  أي نعم صحيح يعين بيان أن الدين كامل وال يلزم أنه تام الشيخ :

  دينكم وأتممت عليكم نعمتي )).

  ما معناها ؟  اضطر )) فمن ((قوله:  الشيخ :

  ؛  ته الضرورةأجل الطالب :

   مبعىن ؟ الشيخ :

  يعين جاءته الضرورة إىل أكل هذه امليتة  الطالب :

  يعين إنه إن مل يأكل تضرر . الشيخ :

  ذكرنا أنه ال حيل احملرم للضرورة إال بشرطني ؟ الشيخ :

   ؛ هذاول أن يكون غري متجانف إلمث أي ال يريد أكل األ الطالب :

   ال، يعين مىت تصدق الضرورة إىل فعل احملرم ؟  الشيخ :

  إذا مل يأكل من احملرم فإنه يتضرر . الطالب :

  ؛  ؛ الثاين أن تزول مضرته ذا احملرم ؛ األول: أن يصدر الضرار هلذا األمر فال جيد غريه الشرطني الطالب :

؛ والثاين: أن  ؛ ألنه إن وجد مل يضطر الضرورة إال هذا، أن ال يوجد ما يدفع به  أحسنت هذا مهم الشيخ :

؛  ؛ نقول ال جيوز التداوي باحملرم ؛ وإمنا اشرتطنا هذا لئال يقول قائل: إذا جيوز التداوي باحملرم تزول ضرورته به

،   ن دواء؛ وقد يزول مرضه بدو  أفهمتم يا مجاعة ؟ ملاذا ؟ أوال ألنه غري ملجأ لذلك إذ قد يزول مرضه بدواء آخر

؛ والثاين: أن ضرورته ال تزول ذا  وجل بدون أي سبب كم من إنسان وصل إىل أدىن حال مث يشفيهم اهللا عز

؛ فإن اإلنسان إذا مل جيد مثال إال امليتة  الدواء فإنه قد يتداوى اإلنسان وال يشفي خبالف من أكل احملرم للجوع

   ؟ ا أكل هل تزول أم ال؛ وإذ فهو اآلن ال ميكن تزول ضرورته إال بأكله

   تزول  الطالب :

  ؛ ما أخذنا الفوائد ؟ نعم . ، إذا أكل مأل املعدة وانتهى. كملنا اآلية ؟ بقيت فوائد نعم تزول الشيخ :

  ما هي املخمصة ؟  الشيخ :

  ؛  ااعة الطالب :



  هل عندك شاهد على أا ااعة ؟ الشيخ :

لو توكلون على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا  (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  الطالب :

   خماصا ـ أي جائعة ـ وتروح بطانا )

( لو توكلون على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  أحسنت  الشيخ :

   )تغدوا خماصا ـ أي جائعة ـ وتروح بطانا 

ما فيوجل  ومن فوائد اآلية الكرمية: حكمة اهللا عز . من فوائد هذه اآلية الكرمية: حترمي ما ذكر من أنواع البهائم

ضارة وألجل ضررها حرمها ؛ ألنه ثبت طبا أن هذه األشياء احملرمة  أحل لنا من احلالل وما حرم علينا من احلرام

وهل يلحق  ومن فوائد اآلية الكرمية: حترمي حلم اخلنزير . إال ما استثين . ومن فوائد اآلية الكرمية: حترمي الدم اهللا . 

؛ ألن اللحم  بذلك شحمه ؟ نعم باإلمجاع أن شحم اخلنزير حىت عند الظاهرية يقولون إن شحم اخلنزير حرام

 حم، حلم اإلبل؛ فإذا قيل الل ؛ أما لو قيل حلم وشحم فإنه يفرق بينهما عند اإلطالق يشمل مجيع أجزاء البهيمة

ننطلق من هذه الفائدة إىل فائدة أخرى  ، حلم اخلنزير صار شامال للجميع. ، حلم الشاة ، حلم البقر، حلم الضأن

؛ وهذا هو القول  وهي: أن حلم اإلبل ينقض الوضوء سواء كان اللحم أمحر أو أبيض أو أي جزء من أجزاء البدن

  لحم األمحر أو األبيض أو من األمعاء أو من الكرش أو من غريه .الراجح: أن حلم اإلبل ينقض سواء كان من ال

 وما أهل لغير اهللا به )) ((؛ لقوله:  ، وأنه يؤثر حىت على املأكوالت ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: تعظيم الشرك

ومن فوائدها: حترمي ما أهل لغري اهللا به سواء أهل باسم ملك أو نيب أو رئيس أو وطن أو لغري ذلك؛ لعموم  .

ومن فوائد اآلية الكرمية: حترمي املنخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة وما أكل  وما أهل لغير اهللا به )) . ((قوله: 

إال ما  ((؛ لقوله:  شياء اليت مل متت فأدرك فإنه يكون حالالومن فوائدها: أن ما أدرك حيا من هذه األ السبع .

، هل هو البد من حركته بيده أو برجله أو ذنبه أو عينه ؟ وبيننا أن  وسبق لنا يف التفسري مىت يدرك ذكيتم ))

؛  ة بالعملومن فوائد هذه اآلية الكرمية: تأثري الني القول الراجح أنه إذا خرج منه الدم األمحر السيال فهو حي .

؛ وذلك لتأثري النية  أي لألصنام فإنه يكون حراما حىت لو ذكر اسم اهللا عليه وما ذبح على النصب )) ((لقوله: 

وهل يدخل يف  ومن فوائد اآلية الكرمية: حترمي االستقسام باألزالم . وأن النية تؤثر حىت يف حل األشياء وحترميها .

؛ ألنه مبين على الوهم وليس على احلقيقة ولكن اهللا أبدل العباد  ذلك االستقسام بغريها ؟ اجلواب نعم

؛ لو أنه أراد يستقسم يقول: إن ظهر علي رجل بالغ سافرت  باالستخارة وأما االستقسام بأي شيء فإنه ال جيوز

 ومن فوائد اآلية ، وما أشبه ذلك من االستقسامات فهذا حرام ال جيوز . وإن ظهر علي صيب صغري مل أسافر

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من  ؛ والغرض من ذلك التنفري منه. الكرمية: اإلشارة إىل أن االستقسام باألزالم فسق



استقسم باألزالم سقطت واليته وإمامته وعدالته؛ ألن الفاسق تسقط عدالته وال يؤم وال يكون عدال؛ فكل ما 

؛ لكن اإلمامة على القول الراجح ال بأس أن يصلي خلف  يشرتط به العدالة فإن من استقسم باألزالم ال يتواله

، مجعك احلضور بني  ؛ لكن أفرض أنه تقدم إمام فاسق؛ إمنا عندما نريد أن نقدم أن نصلي ال نقدم إنسانا فاسقا

رجل حالق اللحية ورجل آخر غري حالق اللحية وأنت أيضا غري حالق اللحية فتقدم احلالق هل من احلكمة أن 

؛ إال إذا علمت أنك إذا فعلت فإنه سوف يتوب ويقلع  ر ؟ اجلواب ال، ملا يف ذلك من الشر والفسادتقول تأخ

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املشركني أئسوا من تغيري الناس  فنعم وإال ال تفعل، صل وراءه وفسقه على نفسه .

 (ري هذا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ونظ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم )) ((عن دينهم؛ لقوله تعاىل: 

؛ وذكرنا على هذا إشكاال وأجبنا عنه وهو ؟ أن الشرك )  إن الشيطان أئس أن يعبد غير اهللا في جزيرة العرب

وقع ؟ فيقال إن هذا خرب عما كان يف نفوس هؤالء الكفار وال يلزم أن يقع ما كان يف نفوسهم بل قد تتغري 

فال  ((ة الكرمية: حترمي خشية الكفار اليت يرتتب عليها املداهنة يف دين اهللا؛ لقوله: ومن فوائد اآلي احلال.

؛ لقوله:  ، وله احلمد واملنة بإكمال الدين ومن فوائدها: بيان نعمة اهللا على هذه األمة . تخشوهم واخشون ))

؛ ألنه لو ال ذلك  يه الدينومن فوائد اآلية: شرف ذلك اليوم الذي أكمل ف .اليوم أكملت لكم دينكم ))  ((

؛ ولكن هل  فائدة ؛ لكن فيه اإلشارة إىل شرف ذلك اليوم اليوم أكملت لكم دينكم )) ((مل يكن لقوله: 

؛ وهلذا ملا قال أحد اليهود لعمر بن  ؛ ولكن نقتصر على ما جاءه الشرع نشرف ذلك اليوم مبا مل يشرفه اهللا ؟ ال

اليوم أكملت لكم  ((، وتال اآلية  علينا معشر اليهود الختذنا ذلك اليوم عيدا اخلطاب: إن اهللا أنزل آية لو نزلت

فقال عمر: إين أعلم مىت نزلت على رسول اهللا  دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا ))

لك اليوم ؛ ولكن الشأن كل الشأن أال نعظم ذ صلى اهللا عليه وسلم وذكر أا نزلت يوم اجلمعة يف يوم عرفة

؛ وإمنا قلت ذلك درءا لقول من قال: إنه ينبغي أن نشرف اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى اهللا  بأكثر مما جاء

ذك يوم ولدت فيه وبعثت  (ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل عن صوم يوم اإلثنني قال:  ؛ عليه وسلم

ه يدل على أن له شرف؛ فيقال الشرف يتلقى من الشرف قال كونه نص على أنه ولد في ) فيه أو أنزل علي فيه

والنيب عليه الصالة والسالم مل يذكر شرفا ليوم الذي ولد فيه بوقته من الشهر؛ بل ذكر شرفه بوقت من األسبوع 

؛ ثانيا أن هذا الشرف الذي يعطى هلذا اليوم الذي أنزل فيه القرآن على الرسول  وهناك فرق بني هذا وبني هذا

؛ ولو أن أحدا أراد أن  ، هكذا جاءت السنة وما سوى ذلك فال هللا عليه وسلم وولد فيه هو الصوم فقطصلى ا

ومن فوائد هذه  يكثر الصالة يف يوم اإلثنني بناء على أنه اليوم الذي ولد فيه الرسول وبعث فيه لقلنا هذا خطأ .

فأضافه اهللا إلينا لنفخر به  ملت لكم دينكم ))أك ((أن متسكنا بالدين جيب أن نكون فخورين به؛ لقوله:  اآلية:



؟ بالنسبة حلال الناس اليوم كثري من املسلمني  ؛ وهل األمر كذلك بالنسبة حلال الناس اليوم ونعتز به وندافع عنه

ومن فوائد اآلية  ؛ وهذا ذل عظيم . ، كثري من املسلمني يستحيي أن يقول إنه مسلم مع األسف بالعكس

ويتفرع على  وأتممت عليكم نعمتي )) . (( عزوجل تفضل على عباده بإمتام النعمة؛ لقوله: الكرمية: أن اهللا

أحبوا  (؛ وهلذا جاء يف احلديث:  يثين على نفسه مبا أنعم به من أجل أن يتحبب لعباده بنعمه هذا: أنه عزوجل

؛ هذا وهو  وهذا املوافق للفطرة أن أي إنسان حيسن إليك فإنك سوف حتبه اهللا لما يغذوكم به من النعم )

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن ما خالف ما جاءت به الشريعة فهو غري  وجل . خملوق مثله فكيف باخلالق عز

 تكون وهذا يشمل الدين كله والفروع اليت ورضيت لكم اإلسالم دينا )) ((؛ لقوله:  مرضي عند اهللا وال مقبول

؛ هل رضي لعباده أن يبتدعوا يف دينه ما ليس  ؛ فمثال هل رضي اهللا لعباده الكفر ؟ ال بزعم الفاعل من الدين

ومن فوائد اآلية  يعين يف أصوله وفروعه ومجلته وجزئه . ورضيت لكم اإلسالم دينا )) ((؛ فهذه كلمة  منه ؟ ال

حملرمة عند الضرورة؛ وهناك آية تعترب قاعدة يف مجيع احملرمات وهي الكرمية: رمحة اهللا تعاىل بعباده حيث أباح هلم ا

هذه اآلية اليت تلوت أخريا أعم؛ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررتم عليه ))  ((قوله تبارك وتعاىل: 

ليه وقد فصل إىل أيش؟ إىل ما ذكر ليأكل منها؛ وأما ما أشرت إ فمن اضطر )) ((ألن اآلية اليت يف سورة املائدة 

لو قال: لو اضطر اإلنسان إىل شرب اخلمر بقي  . لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه فهو عام شامل

نقول إن اندفعت ضرورته بذلك فنعم؛ ألن اآلية ما فيها استثناء؛ لكن العلماء يقولون إنه ال  للعطش أ يشربه ؟ 

؛ ولذلك لو اضطر إىل دفع لقمة غص  ألنه ال يزيده إال حرقانا وعطشا ؛ ميكن أن تندفع ضرورته بشرب اخلمر

  ؛ أفهمتم ؟ نعم . ؛ ألنه هنا تندفع الضرورة به ا وعنده كأس من اخلمر فهنا جيوز أن يشرب ما يدفع به اللقمة

ومن فوائدها: أنه  . غير متجانف إلثم )) ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: إعمال النية وتأثريها يف األعمال

جيب التحرز يف انتهاك احملرم وأن ال تغلبه نفسه وهواه حىت يتجانف يعين يتمايل أو مييل إىل إمث؛ بل عليه أن 

هل يأخذ من اآلية أنه ال جيوز أن يأكل من امليتة وما ذكر إال بقدر ما يسد الرمق أو له أن يشبع؟ نعم  يتحرى .

ما يأكله وليس معه ما حيمل امليتة فيه فحينئذ يضطر إىل أن يشبع وحيمل معه يف  ؛ إال إذا علم أنه لن جيد األول

؛ لكن إذا كان يعلم أنه سيصل إىل ما يأكله قبل أن تدركه الضرورة مرة أخرى فهل  معدته معها سقائها وحذائها

عه ما حيمل هذه امليتة علم أنه لن يصل إال بعد أن تعود الضرورة وليس م جيوز أن يأكل أكثر من ضرورته ؟ ال .

؛  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أخذ األحكام من أمساء اهللا عزوجل جيوز أن يشبع ؟ نعم ألنه مضطر لذلك .

وذلك ألن أمساء اهللا والسيما املتعدة البد أن يكون هلا أثر وهو ما أشرنا إليه سابقا أن اإلسم املتعدي ال يتم 

 ((أمساء اهللا وإثبات ما تضمنه من صفة وإثبات األثر؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله:  اإلميان به إال بإثباته امسا من



إال الذين  ((والعلماء رمحهم اهللا يأخذون األحكام من مثل هذا التعبري مثل قوله تعاىل:  فإن اهللا غفور رحيم ))

ب قطاع الطريق قبل القدرة يعين معناها إذا تا تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم ))

ويذكر أن أحد األعراب مسعا قارئا يقرأ قول اهللا تعاىل: والسارق والسارقة فاقطعوا  عليهم سقط عنهم احلد .

؛ فأعادها وقال:  أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم ؛ فقال األعرايب: أعد اآلية أخطأت

؛  ؛ فقال أخطأت أعدها ما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا غفور رحيموالسارق والسارقة فاقطعوا أيديه

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهللا واهللا  ((فأعادها فأدركها يف املرة الثالثة وقال: 

  الشك فيه . ؛ وهذا ؛ شف الفهم ، عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع قال اآلن أصبت عزيز حكيم ))

، وإثبات ما تضماه من صفة وما  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات هذين االمسني من أمساء اهللا: الغفور والرحيم

   . يسألونك ماذا أحل لكم )) ((وجل:  مث قال اهللا عز ؛ ألن الغفور يتعدى وكذلك الرمحة. تضمناه من أثر

أن إكمال الدين يصدق على أول ما  لكم دينكم ... )) اليوم أكملت ((أشكل علي قوله تعاىل:  السائل :

  نزل من الوحي فكيف يكون إكمال الدين بعده بعقود من الزمن ؟

اليوم أكملت  ((؛ ألن أول يوم نزل الشرع مل تتكامل مجلة الشرع وال ميكن أن يقال  ال، هذا ما يصلح الشيخ :

  . وهو مل ينزل إال جزء يسري ))

  هل نقول إنه كمل الشرائع الكبرية ؟  السائل :

   وكذلك أيضا هذه الشرائع الكبرية ومنها ما يلحق بعد كلها كامل. ؛ كمل الشرائع الكبرية الشيخ :

  ما صلة االستقسام باألزالم بالتطري ؟ السائل :

؛  بفعل اإلنسان ؛ واالستقسام باألزالم ؛ التطري حيصل بغري إرادة اإلنسان من باب التطري  هذا ليس الشيخ :

إذا رأى طريا إذا اجته عند طياره إىل جهة ما تطري وعزم على الفعل أو ترك؛ لكن االستقسام يكون  فالتطري مثال

 ؛ يعين لو قال ذلك أنا أستقسم ذا خبالف املتطري املتطري مبجرد ما خيرج عليه يرتك أو يفعل من فعله هو نفسه

   . ؛ ففرق بني من يأيت بال قصد ومن يأيت بقصد  سبب؛ أما هذا فقد جعل هذا الشيء هو ال

هل حتاكم الرجلني إىل قطعة النقود وذلك أن يقوال: إن خرج الوجه األول يكون كذا وإن خرج الوجه  السائل :

  الثاين يكون كذا فهل يعد ذلك من االستقسام باألزالم ؟

   نعم هذا من االستقسام . الشيخ :

حلكم شرعي حيتاج إىل ثبوت وهذا عظم مولد الرسول عليه الصالة والسالم مبثل ما  ذكرنا أن التعظيم الشيخ :

؛  من الشهر ذكر من األسبوع فيه ولدالذي يوم ال، مث إن الرسول عليه الصالة والسالم ما ذكر  يفعل الناس اليوم



 صلى اهللا عليه وسلم ولد يف ؛ وأيضا ذكرنا أنه مل يثبت أن النيب وهؤالء يعتربونه بالشعر أو باألسبوع ؟ بالشهر

   اليوم الثاين عشر وأن بعض احملققني املعاصرين حقق أن والدته كان يف اليوم التاسع .

  ؛ بل بنوع من القرع ؟ الذي يفعل بالنقود ـ كما ذكر األخ ـ بدون عقيدة للنفع والضر السائل :

؛ هذا  يف اإلرادات أو املضي أو الرجوعما جيوز هذا ألن القرع إمنا تكون يف حق من احلقوق ال  الشيخ :

  استقسام باألزالم الشك .

  هل الشاة املصدومة بالسيارة تكون من املوقوذة أو النطيحة ؟  السائل : 

  ؟  س السيارة هل األقرب من املوقوذة أو من النطيحةههذا يقول أيهما أقرب ما حصل بد

   ؛ النطيحة الطالب :

   ال، موقوذة ؛ النطيحة أن تتناطح البهيمتان وال أظن إن صاحب السيارة يريد أن يطح الشاة .  الشيخ :

  ما هو الفرق بني الضرورة واحلاجة ؟ السائل :

الفرق بني احلاجة من باب الكماليات والضرورة من باب دفع الضرر يعين مثال عليه ثوب يقيه الربد ولو  الشيخ :

؛ فلبس عليه ثوبا آخر هو بالنسبة للثوب  حيصل به نوعا من التأذي ألنه ليس كامالخلعه لضرر البدن لكنه 

؛ لكن لبس عليه آخر لدفع  ؛ قلنا إذا مل يلبس ثوبا تضرر فلبس ثوبا نقول هذا بالنسبة له ضرورة األول ؟ ضرورة

رمات إال الضرورة وأما ؛ والفرق بينهما ظاهر أنه ال يبيح احمل التأذي فقط ال لدفع الضرر، نقول هذا حاجة

  املكروهات فتبيحها احلاجة .

بعض األصوليني يفرقون يقولون إذا كان حراما لذاته ال جيوز انتفاعه للضرورة وإذا كان حراما لغريه  السائل :

  هل يصح ؟  فيجوز منه

   . نبهما حرم لغريه كالذي حيرم لذاته بالنسبة لوجوب جت ، أقول ليس بصحيح ألن ما هو صحيح الشيخ :

الشاة اليت يأكلها السبع أو املرتدية إذا كان ا جرح مميت مث ذكيناها وخرج الدم األمحر فهل هذه ذكاة  السائل :

  شرعية ؟

أي نعم هذه حملة حتلها إال أم قالوا ما أبينت حشوته هذا ال حيل يعين مثال قطعت أمعائه كله ومعدته  الشيخ :

  فري   أوداجه لكن ذكرن أن ظاهر اآلية الكرمية العموم .أخرجت ما هو خرجت قطعت أو ما 

وما علمتم من الجوارح يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

مكلبين تعلمونهن مما علمكم اهللا فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم اهللا عليه واتقوا اهللا إن اهللا سريع 

ليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنت من الحساب ا



الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين وال متخذي أخدان ومن 

   يكفر باإليمان فقد حبط عمله وهو في اآلخرة من الخاسرين ))

  ؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  سبق الكالم على اآلية اليت فيها بيان احملرمات مما أحل اهللا وهي ؟ الشيخ :

   امليتة والدم وحلم اخلنزير الطالب :

  وما أهل لغري اهللا به واملنخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة وما أكل السبع .  الطالب :

  كم هذه يا صاحل مثانية أو تسعة أو عشرة ؟  الشيخ :

  نعم . عشرة الطالب :

  االستثناء يعود على أيش ؟  إال ما ذكيتم )) ((قوله:  الشيخ :

  على كله ؟  الطالب :

   ما هو ؟ الشيخ :

  إىل املنخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم .  الطالب :

  وبأي شيء يكون التذكية ؟ الشيخ :

  بأن ينحر دمها ويذكر اسم اهللا عليه  الطالب :

  لكن هل يشرتط أن تتحرك بعد الذبح أو ال يشرتط ؟  الشيخ :

يعين الشرط أن يسيل منها الدم الذي يسيل من املذبوح عادة وهو الدم األمحر السائل احلار دون األسود  الشيخ :

ا بعينها أو بذنبها أو برجلها لكن اآلية إم قال بعض العلماء البد أن تتحرك؛ و  اجلامد هذا ما يدل على أا حية

  تدل على أنه مىت ذكيت حلت .

  ؟ وما ذبح على النصب )) ((ما معىن قوله:  الشيخ :

  يعين ذبح هللا على رأس الصنم  ويش معىن ذبح عليها ؟

  ذبح عندها هلا  الطالب :

  ما ذبح عليها يعين هلا  الشيخ :

  النصب وما أهل لغري اهللا به ؟ما الفرق بني ما ذبح على  الشيخ :

، ما ذبح على النصب هذا فعل وإن مل يذكر النصب وأما ما أهل لغري اهللا به  إذا األول فعل والثاين قول الشيخ :

  فهو القول .



؟  كيف جنمع بني هذه اآلية وبني الواقع  اليوم يئس الذين كفروا من دينكم )) ((وجل:  يقول اهللا عز الشيخ : 

  اآلن الكفار مل يئسوا من ديننا وهم يقاتلوننا ؟ألنه إىل 

  يعين كوم ييئسون ال يعين ذلك أنه البد أن يكون هو الواقع  الطالب :

، كما يئس الشيطان أن يعبد يف  يعين كوم ييئسون ال يعين ذلك أنه البد أن يكون هو الواقع صح الشيخ :

قلوب الكفار ملا رأوا الفتح العظيم وانتصار اإلسالم قالوا  ؛ بعد هذا نقول اليأس الذي وقعت يف اجلزيرة وعبد

  ؛ وهذا بناء على عقيدم والواقع خالف ذلك . خالص ما اآلن ميكن للعرب أن يرتدوا

  أل هنا ألي عهد ؟ اليوم أكملت لكم دينكم )) ((وجل:  قوله عز الشيخ :

  ؛  للعهد احلضوري الطالب :

  ضوري ؟ ما عندنا اسم إشارة ؟العهد احلضوري ؟ أيش احل الشيخ :

  ؛ أي يوم هو ؟  اليوم إشارة إىل اليوم احلاضر يعين اليوم احلاضر الشيخ :

  ،  يوم عرفة الطالب :

  ؟  أي يوم األسبوع الشيخ :

  يوم اجلمعة ؛  الطالب :

   أحسنت . الشيخ :

 



؛  يعين كوم ييئسون ال يعين ذلك أنه البد أن يكون هو الواقع صح، كما يئس الشيطان أن يعبد يف اجلزيرة وعبد

بعد هذا نقول اليأس الذي وقعت يف قلوب الكفار ملا رأوا الفتح العظيم وانتصار اإلسالم قالوا خالص ما اآلن 

  والواقع خالف ذلك .؛ وهذا بناء على عقيدم  ميكن للعرب أن يرتدوا

  أل هنا ألي عهد ؟ اليوم أكملت لكم دينكم )) ((وجل:  قوله عز الشيخ :

  ؛  للعهد احلضوري الطالب :

  العهد احلضوري ؟ أيش احلضوري ؟ ما عندنا اسم إشارة ؟ الشيخ :

  ؛ أي يوم هو ؟  اليوم إشارة إىل اليوم احلاضر يعين اليوم احلاضر الشيخ :

  يوم عرفة  الطالب :

  ؟  ، أي يوم األسبوع يوم عرفة الشيخ :

  يوم اجلمعة ؛  الطالب :

  طيب أحسنت . الشيخ :

  ؟ قراءتان ؟ فيها قراءتان ما مها فمن اضطر )) (( فمن اضطر غير باغ وال عاد )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؛  ما أخذناها الطالب :

فمن  ((:  ؛ يعين فيها قراءتان بالضم فمن اضطر )) ((بالكسر  فمن اضطر )) ((اآلن نأخذها:  الشيخ :

على األصل وهو كسر الساكن  فمن اضطر )) ((قراءة الثانية:  )) اضطر ((ملناسبة الضمة يف الفعل  اضطر ))

فمن  ((و فمن اضطر )) ((، الضم والكسر بالنون  هذه واحدة فمن اضطر )) ((؛  عند التقاء الساكنني

، ومهزة الوصل ساكنة أو  ، اهلمزة مهزة وصل ، أي نعم التقاء الساكنني النون مضمومة ومكسورة اضطر ))

؛ لكن هنا ضمت ملناسبة ضم  ، هذا األصل ؛ لكن واألصل إذا التقى الساكنني يكسر نصبه املتحركة ؟ ساكنة

  . فمن اضطر )) ((ان من قد تكون أسهل على اإلنس فمن اضطر )) ((ألنه قد تكون أيسر يف النطق  ؛ التاء

  ما املراد باملخمصة ؟ الشيخ :

  ،  اجلوع الطالب :

  نعم املخمصة اجلوع . الشيخ :

 هل بينهما تعارض ؟ فمن اضطر غير باغ وال عاد )) ((يف آية أخرى:  الشيخ :

  ؛  ال ما يف تعارض الطالب :



؛ لكن بعض العلماء  آكل أكثر من الضرورة وال عاد )) ((،  للميتة غير باغ )) ((كيف ؟ طيب إذا  الشيخ :

؛ فهل هذا تفسري صحيح ؟ ما ذكرت ؟ ال إله إال اهللا ـ  ، والعادي اآلمث بسفره فسر الباغي باخلارج على اإلميان

  . الظاهر أنتم تنسون

وذلك ؛  أي مائل إىل اإلمث غير متجانف إلثم )) ((أي جماعة  فمن اضطر في مخمصة )) ((يف قوله تعاىل:  

 ((؛ فمنهم من قال:  يف آية أخرى غير باغ وال عاد )) ((؛ لكن  بأكله بدون الضرورة أو بالزيادة على الضرورة

تفسر آية املائدة وآية املائدة من آخر ما نزل؛ فيكون غري باغ ألكل امليتة وال عاد آكل أكثر  غير باغ وال عاد ))

 ((البغاة هم الذي خيرجون على اإلمام  غير باغ )) ((قال:  ؛ وبعضهم ؛ وهذا تفسري مطابق لآلية من ضرورة

من كان ؛ وهلذا قالوا  ؟ بعيد جدا ؛ ولكن يقال أين هذا املعىن من اآلية أي وال عاص يف سفرهم وال عاد ))

؛ والصحيح  اأن يكون السفر مباح واطرت شا معاصيا يف سفره فإنه وإن اضطر وإن مات ال يأكل من امليتة؛ أل

في  ((تطابق قوله:  غير باغ وال عاد )) ((، وأن قوله:  ، الصحيح أن القرآن يفسر بعضه بعضا خالف ذلك

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف  ((يف اآلية الكرمية قال:  تطابقها متاما . مخمصة غير متجانف إلثم ))

؟ فمن اضطر فإن اهللا غفور رحيم فهل نأخذ من هذا حكما للمضطر إىل امليتة  إلثم فإن اهللا غفور رحيم ))

؛ ال يؤاخذه يعين أن  يعين من اضطر فإن اهللا غفور رحيم يعين فيغفر اهللا له ؟ ال يعاقبه اهللا ويش تفهم من اآلية ؟

ذكرنا لكم على هذه اآلية أو غريها على  . اهللا يغفر له ويرمحه فغفر له الذنب بتناول هذا احملرم ورمحه بإباحته له

، من أمثلته يف قطاع الطريق:  ؛ ومن أمثلة هذه اآلية ؟ ذكرناها به اآلية يؤخذ منه حكم أو ما ذكرنا أن ما ختتم

؛ وذكرنا  أي فهي تسقط عنهم ال إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم )) ((

فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا لكم قصة عن أعرايب مسع قارئ يقرأ قوله تعاىل: والسارق والسارقة 

؛ فأعادها على ما قرأها أوال: نكاال من اهللا واهللا غفور  ؛ فقال األعرايب للقارئ: أخطأت اقرأ واهللا غفور رحيم 

؛ وجه ذلك ألنه عز  فقال: أصبت نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم )) ((فقال أعدها ما هكذا ؟ فقال:   رحيم؛

؛ طيب إذا فمن اضطر يف خممصة غري  طع ولو غفر ورحم ما قطع؛ وهذا صحيح هذا استنباط واضحوحكم فق

 ((قال اهللا تعاىل:   متجانف إلمث غفر له ذنبه بأكله بل وأحل له ذلك برمحة اهللا . أخذنا فوائدها أظن ؟ نعم .

يسألون الرسول عليه الصالة  ، والصحابة ال الفاعل هم الصحابة يسألونك )) يسألونك ماذا أحل لهم )) ((

؛ وقد ذكر اهللا يف القرآن  والسالم إال عن شيء فيه منفعة هلم إما يف الدين أو يف الدنيا وأيضا هو مشكلة عليهم

؛ فهل أجام الرسول ؟ اآلية تدل على أنه مل جيبهم بدليل أن اهللا  حوايل اثين عشر موضعا من سؤال الصحابة له

؛ واعلم أن السؤال تارة يراد به سؤال املال وتارة  أحل لكم الطيبات ... )) ((يف جوام  يعين قل )) ((قال له: 



يراد به االستفهام؛ فإذا أريد به سؤال املال نصب مفعولني؛ وإذا أريد به استفهام نصب مفعوال واحدا مث عدي 

من يسألني  (؛ ومنه قول اهللا تعاىل:  إىل الثاين بعن؛ انتبه؛ فإذا أردت أن تسأل رجال درمها تقول: أسألك درمها

عن ضالة ؛ وإذا أردت أن تسأل  ؛ فاملفعول الثاين حمذوف لداللة السياق عليه أي من يسألين شيئا فأعطيه )

؛ ويتعدى قلت لكم إىل املفعول  ؛ وتقول: سألين فالن عن مسألة فالنية ضاعت لك تقول: أسألك عن ضاليت

قلنا اجلواب عن  ؟ سأل سائل بعذاب واقع )) ((ائل: ما اجلواب يف قوله تعاىل: فإن قال ق ؟ بعن . الثاين بأيش

؛ فمن قال: إن الفعل إذا تعدى إىل ما ال يتعدى به فإنه يضمن معىن يناسب  ذلك خمتلف فيه عند العلماء

؟ إذا ؛ أنتم فامهني ذلك  ؛ ومنهم من قال: إن احلرف يفسر باحلرف املناسب للفعل احلرف الذي تعدى به

؛ فاألمر واضح، مل جتري العادة أنه يتعدى به فهنا اختلف  تعدى إىل مفعوله حبرف جرت العادة أنه يتعدى به

، قال  ؛ نشوف ؛ فهمتم ؟ نعم النحويون هل يفسر احلرف مبا يناسب الفعل أو يفسر الفعل مبا يناسب احلرف

؟ منها،   يشرب )) ((ما الذي يناسب  باد اهللا ))يشرب بها ع (( عينا يشرب بها عباد اهللا )) ((اهللا تعاىل: 

على القول بأن احلرف  يشرب بها )) ((لكن جاءت اآلية:  فشربوا منه إال قليال منهم )) ((كما قال تعاىل: 

؛ وعلى القول الثاين نلتمس  مبعىن من يشرب بها )) ((، نقول: الباء يف قوله:  يكون مبعىن احلرف املناسب للفعل

تضمن معىن يروى،  ))يشرب  ((الفعل الذي يناسب الباء أن نقول إن  ))يشرب ((ـ؛ ف ب الباءمعىن يناس

؛ ألن الري  ، الثاين أبلغ ، الثاين ؛ أفهمتم ؟ أيهما أبلغ ؟ األول وحينئذ يكون التقدير: عينا يروى ا عباد اهللا

وهذا مذهب حناة البصرة وهو الذي اختاره ؛  ، وحينئذ يكون التجوز بالفعل ال باحلرف يستلزم الشرب وال عكس

من قال إن  سأل سائل بعذاب واقع )) ((نرجع إىل اآلية:  . شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف مقدمة التفسري

، سأل  ؛ ومن قال التجوز بالفعل قال سأل هنا ضمن مبعىن اجلواب يقول الباء هنا مبعىن عن التجوز باحلرف

سؤال أيش ؟  يسألونك ماذا أحل لهم )) ((اآلية اليت معنا  ؛ وهذا أصح كما قلنا . اقعسائل فأجيب بعذاب و 

ومثل ذا بعد ما  ؛ قال ابن مالك رمحه اهللا: ذا هنا مبعىن الذي )) ماذا أحل لهم ((؛  مال أو علم ؟ علم

؛  أي ما الذي أحل هلماستفهام ؛ أي مثل صيغ العموم املوصولة ذا بعد ما استفهام أي بعد ما االستفهامية، 

أي احل لكم األطعمة  قل أحل لكم الطيبات )) (( ؟ اهللا . ؛ واحمللل من والفاعل ونائب الفاعل يعود على ما

 يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث )) ((الطيبات؛ قال اهللا تعاىل يف وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

؛ وليس كل خبيث يكون  ، وكلما حرمه فهو خبيثا أحله اهللا فهو طيب؛ ومعىن اآليتني ـ اهللا أعلم ـ أن كل م

وما علمتم من  (( حراما بدليل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وصف الثوم بأا شجرة خبيثة ومل حيرمها .

، واجلوارح مجع جارحة وهي  يعين وأحل لكم ما صاده ما علمتم من اجلوارح الجوارح مكلبين تعلمونهن ))



وحيتمل  تعلمونهن مما علمكم اهللا )) ((أي معلمني هلن،  مكلبين تعلمونهن مما علمكم اهللا )) ((بة ؛ الكاس

 ((أي اجلوارح  تعلمونهن )) ((؛  أي جارحني يعين أن هذه الكواسب جترح ما أمسكت مكلبين )) ((أن يكون 

كلوا يعين على وجه اإلباحة واألمر   فكلوا مما أمسكن عليكم )) (( . أي يف كيفية الصيد مما علمكم اهللا ))

أي مما  وأمسكن عليكم )) ((؛  ومن هنا تبعيضية وليست بيانية مما أمسكن عليكم )) ((هنا لإلباحة 

؛  ؛ أو ما أشبه ذلك على القول بتضمني الفعل أمسكن مضموما إليكم أو مما أمسكن عليكم يعين حممال عليكم

 واذكروا اسم اهللا عليه )) (( كون على مبعىن الالم أي مما أمسكن لكم .وأما على القول بأن ااز باحلرف ت

، السنة دلت على أنه  اذكروا اسم اهللا عليه مىت ؟ عند األكل أو عند إرسال اجلارحة ؟ كالمها؛ الواقع أنه كالمها

التسمية على  ؛ فيكون ، والقرآن دل على أنه يسمي إذا أمسك وأراد أن يأكل يسمي يسمي إذا أرسل اجلارحة

اتقوا اهللا أي اختذوا وقاية من عذابه  واتقوا اهللا إن اهللا سريع الحساب )) (( األكل والتسمية على اإلرسال .

هذه اجلملة خربية مؤكدة بإن، والغرض منها  إن اهللا سريع الحساب )) (( . وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه

؛ وهو سريع احلساب  اهللا فإن اهللا تعاىل سيحاسبكم على أعمالكمالتخويف من اجتناب التقوى، أن من مل يتق 

؛ أما سرعة الوقت فما أسرع الدنيا متضي سريعا  وهذا يتضمن سرعة التنفيذ من وجه وسرعة الوقت من وجه آخر

هم يف ؛ وأما سرعة التنفيذ فإن اهللا تعاىل حياسب اخلالئق يوم القيمة على كثرم حياسب وإذا باإلنسان قد انتهى

يف اآلية فوائد عديدة؛   . أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيال )) ((؛ لقوله تعاىل:  نصف يوم

ومن هنا نعرف أن  يسألونك ماذا أحل لكم )) . ((؛ لقوله:  منها: حرص الصحابة رضي اهللا عنهم على العلم

؛ فالسؤال عنه بدعة؛ ألننا نعلم أنه لو   الغيبما مل يسأل الصحابة عنه مما يرد السؤال عنه يف عصرنا من أمور 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  . كان هناك خري يف العلم به ألهلم اهللا الصحابة يسألوا عنه حىت يتبني األمر

 أو حنرم من أهوائنا فقال:لل حنوجل من أن  اهللا عز نا؛ بل حذر  اإلحالل والتحرمي ليس إىل العباد بل إىل عباد اهللا

ومن فوائد  . وال تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذب )) ((

أن هذه اآلية الكرمية: أن الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ال يستقل بالتحليل أو التحرمي؛ وجهه يا أخ ؟ 

، حيث قال  صلى اهللا عليه وسلم بذلك؛ وقد صرح بذلك النيب  الرسول مل جيب ولكن اهللا تعاىل أجام

،  فذهب الصحابة يقولون: حرمت ) من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فال يقربن مساجدنا (للصحابة: 

إنه ليس بي تحريم ما أحل اهللا ولكني  (؛ فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فقال هلم:  حرمت

   . أكره ريحها )

  



  

  لوثن األصنام فقط أو هو أعم من ذلك ؟هل يراد با السائل :

  املراد ا ما نصم . الشيخ :

  هذا إذا مل يذحبه لنفس القرب فإنه حالل لكن فعلهم نوع من الشرك . الشيخ :

  وجل لكن اعتقدوا أن هذا املكان أفضل . ، ذحبوها هللا عز ، ال ما ذحبوها عليه ال الشيخ :

  ، الفوائد ما انتهت . ما جاء الشيخ :

  ، إن اهللا لريضى عن العبد  ... ، بل يشرع له أن حيمد اهللا ما يقال الشيخ :

  نقول إذا مل تستطع شيئا فدعه وحاوله إىل ما تستطيع . الشيخ :

   مثل أن تقول خامت من حديد وما أشبه ذلك . الشيخ :

      ؟  أن كل خبيث حمرم (( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ))هل يفهم من قوله تعاىل:  السائل :

، ما يتعني  ؛ ألن الصحابة إمنا قالوا حرمت حيث حرم من أكلها أن حيضر مصلى ال، هذا ما يستقيم الشيخ :

  بوصفها باخلبث .

؛ وهذا هو الذي جعلنا نقول هذا: بأن كل حمرم فهو خبيث وليس   ، أبدا ما هو مستقيم ما هو مستقيم الشيخ :

   كل خبيث حمرما .

   يؤكل نستمر . إال ما ذكيتم )) ((يؤكل، ألنه قال:  خ :الشي

؛  ، نافع للبدن ونافع للقلب ونافع للفرد ونافع للمجتمع من فوائد اآلية الكرمية: أن كل ما أحله اهللا فهو طيب

 ومن فوائد اآلية الكرمية: نأخذ باملفهوم أن كل ما حرمه اهللا فهو خبيث . . أحل لكم الطيبات )) ((لقوله: 

؛ فما هي اجلوارح ؟ هل كل جارح ميكن أن يؤكل حلمه أي يؤكل ما صاده ؟ نقول نعم   إحالل ما اقتنصته اجلوارح

؛  ؛ وأكثر ما ي التعليم الكالب وهذه للظواهر مث الصقور وهذه للطائر ؛ لكن بشرط أن يكون معلما كل جارح

؛  ؛ كم شرط ؟ ثالثة ؛ وإذا أمسك مل يأكل رفإذا كان من الكالب فالبد أن يسرتسل إذا أرسل وينزجر إذا زج

؛ ألنه لو  ؛ ينزجر إذا رجز يعين إذا زجرته ليقف وقف يسرتسل إذا أرسل مثال إذا رأيت صيدا وأرسلته اسرتسل

؛ الثالث: إذا أمسك مل يأكل فإن أكل فهو يدل على أنه  جتاوز وأنت أمرته أن يقف فمعناه أنه صاد لنفسه

من فوائد هذه اآلية  ؛ أظن آخر ما أخذنا الفوائد ؟ من أين ؟  هللا من الشيطان الرجيمأمسك لنفسه .أعوذ با

ومن فوائدها أيضا: فضيلة  . وما علمتم من الجوارح )) ((؛ لقوله:  الكرمية: أن من احليوان ما يقبل التعليم

؛ فأحل الثاين ومل حيل األول؛ وهذا يدل على فضل  ؛ ألن اهللا تعاىل فرق بني ما ليس مبعلم وما كان معلما العلم



 ((؛ لقوله:  عند إرسال اجلارح ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب تسمية اهللا تعاىل التعليم حىت يف احليوانات .

؛ ألن هناك احتماال آخر وهو أن املعىن اذكروا  وهذا على أحد االحتماالت باآلية واذكروا اسم اهللا عليه ))

 عند أكله؛ ومعىن ثالث وهو اذكروا اسم اهللا عليه إذا أدركتموه حيا قبل أن يقتله اجلارح؛ وكل هذه حمتملة اسم اهللا

 ؛ وشواهد هذا كثريا منها: حل الذبيحة ومن فوائد اآلية الكرمية: بركة ذكر اسم اهللا يف اآلية فتحمل عليها مجيعا .

؛ املهم أن  ، أن احلمل يوقى إساءة اجلن والشياطني يف الطعام ، أن الربكة تنزل ، متام طهارة الوضوء ، حل الصيد

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن ظاهرها إباحة ما صاده اجلارح  ، هلا شواهد كثرية . بركة اسم اهللا تعاىل كثرية

ع جارح وهو ؛ أما إذا قلنا إن اجلوارح مج ؛ وهذا مبين على أن املراد باجلوارح الكواسب سواء جرح أم مل جيرح

الذي جيرح الشيء فحينئذ البد من أن ينهر الدم؛ ويتبني ذلك باملثال، مثال لو جاء الكلب لو جاء بالصيد خمنوقا 

ليس فيه أي جرح ومل خيرج منه أي دم فهل يباح أو ال ؟ إن قلنا إن املراد باجلوارح الكواسب فهو مباح وإذا قلنا 

؛ منهم  ؛ واملسألة فيها خالف بني العلماء اجللد وخيرج منه الدم فإنه ال يباحاملراد باجلوارح اجلارحات اليت جيرحن 

 (، واستدل هؤالء بعموم قوله عليه الصالة والسالم :  من يقول: إنه يشرتط أن جيرح الكلب وإن مل جيرح فال حيل

ومنهم من قال: أن اجلوارح هن الكواسب وأن كل ما أمسكنهن  ؛ ما أنحر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوا )

؛ والشك أن االحتياط تركه لكن التحرمي فيه نظر يعين االحتياط  على صاحبهن فإنه حالل سواء جرح أم مل جيرح

 كلوا ما أمسكن  ((: م عمو ل اإذا جاء الكلب لك بصيد مل جيرح أن ترتكه لكن كوننا جنزم التحرمي ال جنزم

تعلمون )) فيه إسناد  ؛ ألن قوله: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: قطع ما يوجب اإلعجاب بالنفس . يكم ))عل

إشارة  )) مما علمكم اهللا ((التعليم إىل البشر؛ فقد يزهى اإلنسان بنفسه ويغرت ويعجب فلهذا قال اهللا تعاىل: 

ومن فوائد اآلية  . )) مما علمكم اهللا (( إىل أن علمك الذي تعلمه إياهن أين مصدره ؟ عند اهللا عزوجل

؛ فالعلم هنا ليس هو العلم باألحكام  ؛ بل علم كل شيء حبسبه الكرمية: أن العلم ال خيتص بالعلوم الشرعية

؛ فيكون فيه دليل على  ؛ لكنه علم بتعليم اجلوارح كيف يصدن الشرعية وهذا واجب وهذا حرام وما أشبه ذلك

،  وجل ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: سعة رمحة اهللا عز يقتضيه السياق وكل شيء حبسبه .أن العلم خيتص مبا 

؛ وهذا الشك أنه من توسيع اهللا  ، بواسطة أي واسطة اجلوارح حيث أباح لنا ما ذكيناه بأيدينا وما ذكيناه بواسطة

ملا كان يشق على اإلنسان أن يصطاد  ؛ ألنه ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املشقة جتلب التيسري لنا يف الرزق .

الصيد بنفسه يف كل وقت وحني رمبا يكون مثال يف جبال يف سهول يف أودية ال يستطيع أن يصيد بنفسه رخص 

ومن فوائد هذه اآلية  ؛ فهذا من توسعة اهللا سبحانه وتعاىل على عباده يف أسباب الرزق . له أن يصيد جبارح

وال  ((؛ لعموم قوله تعاىل:  ؛ فإن نسي فإا ال حتل عاىل ومنه عند إرسال الصيدالكرمية: وجوب ذكر اسم اهللا ت



وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل ذكر اسم اهللا شرطا والشرط ال يثبت  تأكلوا مما لم يذكر اسم اهللا عليه ))

؛  ، وهو مقتضى األدلة ىل؛ وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعا بالسهو

 ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ((وقال بعض العلماء إا أي التسمية تسقط بالسهو لعموم قوله تعاىل: 

؛ لكننا نقول إن هذا الذي مل يذكر اسم اهللا على الصيد أو على الذبيحة هو معذور الشك  فقال اهللا: قد فعلت

ية وذبح أو صاد كان بذلك آمثا ألنه إضاعة املال ونوع من االستهزاء بآيات اهللا؛ وال يؤاخذ ولو تعمد ترك التسم

، نقول ملن أراد  ، النظر اآلن يف اآلكل نظر اآلن ليس يف الذابح أو الصائدفهو هذا الذي نسي ال يؤاخذ لكن ال

؛  عليه وقد يت أن تأكلأن يأكل من هذا الصيد الذي مل يذكر اسم اهللا عليه، هذا الصيد مل يذكر اسم اهللا 

؛ وكالمها ال  ؛ ألن املسألة هنا هلا جهتان: جهة الصائد والذابح وجهة اآلكل فإن أكل ناسيا ؟ فال شيء عليه

؛ لكن إذا كان الذابح أو الصائد ناسيا فإنه ال يؤاخذ مث يتوجه املنع إىل من ؟ إىل اآلكل ويقال له  يؤاخذ بنسيان

؛ ألن اهللا  ؛ وزعم من زعم أن املراد مما مل يذكر اسم اهللا عليه امليتة زعم خاطئ اهللا عليهال تأكل مما مل يذكر اسم 

؛  ولو أراد اهللا تعاىل ذلك لقال: وال تأكلوا امليتة حرمت عليكم الميتة )) ((تعاىل ذكر حترمي امليتة صرحيا فقال: 

يف تفسري أن اإلمجاع منعقد ن ذكر ابن جرير ؛ لك وعلى هذا فما اختاره شيخ اإلسالم رمحه اهللا هو القول احلق

على أن مرتوكة التسمية نسيانا حالل، وتعقبه ابن كثري رمحه اهللا وقال: إن ابن جرير ممن ال يعتد بقول الواحد 

؛ وهو خالف ما عليه العلماء والصواب اإلمجاع أن ال يوجد خمالف فإن وجد خمالف  واالثنني يف نقل اإلمجاع

 ((؛ لقوله:  وجل ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب تقوى اهللا عز لفقهاء اتهدين فال إمجاع .ولو واحدا من ا

ومن فوائد هذه اآلية  ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن من أكل ماال حيلله اهللا فهو غري متق هللا . . واتقوا اهللا ))

ومنها أيضا: أن اهللا تعاىل سريع  . لحساب ))(( إن اهللا سريع ا؛ لقول اهللا تعاىل:  الكرمية: إثبات احلساب

، وسرعة فصل اهللا  وجل وذلك باملوت احلساب، ومن ذلك ما ذكرناه يف التفسري أن املراد به سرعة لقاء اهللا عز

(( تعاىل بني العباد وذلك يوم القيمة فإن اهللا يفصل بني الناس وحياسبهم يف نصف يوم بدليل قوله تعاىل: 

فإن قال قائل: سرعة احلساب من صفات اهللا الذاتية أو  . يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيال ))أصحاب الجنة 

مث   . ؛ وعلى هذا فيكون فيه إثبات الصفات الفعلية قلنا هي الفعلية ألن احملاسبة فعل يتعلق مبشيئته الفعلية ؟

،  ما قبل هذا اليوم ما سوى الزمن املاضي اليوم حيتمل املراد بذلك اليوم أحل لكم الطيبات )) ((قال اهللا تعاىل: 

؛ فحذف  وجل من أحلها ؟ أحلها اهللا عز أحل لكم الطيبات )) (( أو اليوم احلاضر الذي هو اليوم املعني .

وجل وهو معلوم واحمللل واحملرم وهو  فاخلالق هو اهللا عز خلق اإلنسان ضعيفا )) ((الفاعل للعلم به كما يف قوله: 

؛ وعلى هذا فمن كان  حذف الفاعل يف اخللق وهو أمر كوين ويف الشرع وهو يف احلالل واحلرام ؛ ولذلك معلوم



 معلوما بالتحليل أو التحرمي أو اإلجياد واإلعدام فال حرج أن حيذف ويبىن الفاعل أو يبىن الفعل مبا مل يسم فاعله .

قل ال يستوي  ((؛ قال اهللا تعاىل:  ث؛ والطيبات هي ضد اخلبي أي أحل اهللا الطيبات اليوم أحل لكم )) ((

فما هو ميزان الطيب ؟ أو هو يف ذوق كل إنسان أم يف عادة الناس أم ماذا ؟ نقول املرجع  الخبيث والطيب ))

فإن قال قائل: ما األصل ؟  يف ذلك ما جاءته الشريعة، فما أحلته الشريعة فهو طيب وما حرمت فهو خبيث .

طيب إذا  هو الذي خلق لكم ما في األرض جميعا )) ((؛ ما الدليل ؟  ؟ احللأخ ما هو األصل يف األطعمة 

األصل حل فإذا ادعى مدعي هذا الشيء حرام من طري أو غريه قلنا له: ما الدليل على ذلك ؟ وما أحله اهللا فهو 

كتاب طعام الذين أوتوا ال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) (( (( طيب الشك .

، مث أيضا  ، ال، املراد كلما يطعمون من حلم ؛ وليس املراد كلما يطعمون من حب ومثر يعين اليهود والنصارى)) 

،  ليس املراد كلما يطعمون من حلم إذا كان ال تشرتط له الذكاة ألن ما ال تشرتط له الذكاة حالل بدون فعل

طعام الذين أوتوا  ((ص وال ميكن أن اهللا تعاىل يقول: واحلبوب والثمار حالل بدون فعل فليس من طعامهم اخلا

؛ فمثال لو كان أهل الكتاب ال يأكلون إال الشعري فهل حل  واملراد به هذا الطعام الذي لكل أحد الكتاب ))

؛ ما  ؛ ألن هذا ليس من خصائصهم ومل يكن إحالله متوقفا على فعلهم الشعري لنا مأخوذ من آية هذه ؟ ال

؛ وهلذا فسر ابن عباس رضي اهللا عنهما فسر طعامهم  اإلحالل على فعلهم ؟ هي الذبائحالذي يتوقف 

؛ وظاهر  هو ذبائحهم وهم اليهود والنصارىطعام الذين أوتوا الكتاب ))  ((؛ وعليه فيكون املراد بـ بذبائحهم

للعموم وألن هذه اآلية يف نفس اآلية الكرمية أنه ال فرق بني أن يكونوا قد بدلوا و حرفوا أو التزموا بشرائعهم 

 حل لهم )) ((أي ما ذحبتموه  وطعامكم )) (( السورة اليت حكى اهللا عنهم أم يقولون إن اهللا ثالث ثالثة .

؛ حالل يتوقف على ذبح  فهنا فاألطعمة ثالثة أنواع: طعام ال يتوقف حله على فعل آدمي فهذا حل للجميع

يعين وأحل لكم احملصنات؛  والمحصنات)) (( إن ذحبوه فهو حالل لنا .اإلنسان فإن ذحبناه فهو حالل هلو و 

احملصنات من املؤمنات هن  والمحصنات من المؤمنات )) الطيبات )) (( ((فعليه فتكون معطوفة قوله: 

ومن  ((؛ فأما األول فيؤيده قول اهللا تبارك وتعاىل:  ؛ وحيتمل أن يكون املراد بذلك العفيفات احلرائر، حالل لنا

فإن املراد باحملصنات هنا  لم يستطع منكم طوال أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ))

إن الذين يرمون المحصنات   ((احلرائر بال إشكال؛ أما الثاين أن املراد به العفيفات فيؤيده قوله تعاىل: 

يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة والذين  ((وقوله:  الغافالت المؤمنات لعنوا في الدنيا واآلخرة ))

؛ اآلية حمتملة ليس  فاملراد ن العفيفات عن الزنا؛ ولكن الذي يبدوا أن املراد باحملسنات هنا احلرائر شهداء ))

؛ وأما اململوكات فال حيل  يعين احلرائرالمحصنات من المؤمنات ))  ((فيها ما يدل على هذا وال على هذا؛ 



والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم  (( . ن إال بشروط سبقت يف سورة النساءلإلنسان أن يتزوجه

من  (( ؛ أيش احملصنات ؟ احلرائر أو العفيفات على اخلالف . احملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ))

مسافحين وال إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير  ((لكن بشرط  الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ))

اشرتط إيتاء األجور  اشرتط اهللا تعاىل حلل احملصنات من املؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب )) متخذي أخدان

   ؛ وهلذا مساها اهللا تعاىل أجرا ألن األجر ما يؤخذ مبقابلة عوض وهي املهور اليت تبذل عوضا عن استمتاع باملرأة



إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين وال  ((لكن بشرط  من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )) ((

اشرتط اهللا تعاىل حلل احملصنات من املؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب اشرتط إيتاء األجور  )) متخذي أخدان

؛ ألن األجر ما يؤخذ مبقابلة  اهللا تعاىل أجرا؛ وهلذا مساها  وهي املهور اليت تبذل عوضا عن االستمتاع باملرأة

 ((؛  أي أجور هؤالء احملصنات وهن املهور أجورهن )) ((؛  أي أعطيتموهن إذا آتيتموهن )) ((؛  عوض

، إحصان  يعين حال كونكم حمصنني أي طالبني اإلحصان آتيتموهن )) ((حال من الواو يف قوله:  محصنين ))

 غري معلنني بالزنا غير مسافحين )) ((ن الزواج حيصل به إحصان فرج الزوج والزوجة؛ ؛ أل فرج املرأة وفرج الرجل

؛ األول: ما كان حالال  ثالثة أقسام ء؛ وعلى هذا فيكون الوط أي خمتفني بالزنا وال متخذي أخدان )) ((؛ 

 ما الذي حيل ؟ األول والفجور .؛ والثالث: ما كان خفيا بالعهر  ؛ والثاين ما كان علنا بالعهر والفجور بالصداقة

أي  أخدان )) ((، األول هو الذي حيل وهو الذي يتزوجها حمصنا غري مسافح وال متخذي أخدان؛ وقوله: 

وال متخذات  ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل يف سورة النساء:  أصدقاء؛ واخلدن يطلق على الصديق من رجل أو امرأة

  فدل ذلك على أن اخلدنة يكون يف الرجال ويكون يف النساء . دان ))وال متخذي أخ ((وهنا قال:  أخدان ))

؛ هل اإلميان شيء يكفر  من يكفر باإليمان )) ومن يكفر باإليمان فقد حبط عمله )) (( ((وجل:  مث قال عز

من التزام  ؛ لكن املراد باإلميان هنا أي مقتضيات اإلميان أو ال يكفر به أو اإلميان ضد الكفر ؟ اإلميان ضد الكفر

؛ ألن اهللا تعاىل ذكر هنا حملالت وحمرمات فمن أخذ ا وقام ا فهو مؤمن ومن مل يأخذ ا فليس  الشريعة

 فقد حبط عمله )) ((أي مبا يقتضيه اإلميان من التزام أحكام اإلسالم  ومن يكفر باإليمان )) ((؛ إذا  مبؤمن

؛ ألن الردة حتبط األعمال إال أنه يشرتط أن ميوت  ؛ وعمل مفرد مضاف فيشمل كل األعمال ذهبأي بطل و 

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت  ((اإلنسان على ردته ـ و العياذ باهللا ـ لقوله تعاىل: 

وهو في اآلخرة من الخاسرين  (( . أعمالهم في الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ))

ذلك الوقت وإال فهو يف احلقيقة خاسر يف الدنيا  ؛ ألن ظهور خسران يف عاىل أنه خاسر يف اآلخرةذكر اهللا ت ))

 ((وقال تعاىل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيمة ))  ((، قال اهللا تعاىل:  و اآلخرة

  . أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا واآلخرة ))

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى  ((؛  الرجيمأعوذ باهللا من الشيطان 

المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 

جوهكم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بو  جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء



وأيديكم منه ما يريد اهللا أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 

   . تشكرون ))

اآلية اليت قبلها  ؛ قبل أن نبدأ تفسري هذه اآلية أظن بقي علينا فوائد ؟ من أين ؟ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

م أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم اليو  ((قال اهللا تعاىل:  أخذنا فوائدها ؟

فيها قراءتان: كسر الصاد  المحصنات )) ((ذكرنا فيما سبق أن  )) حل لهم والمحصنات من المؤمنات ...

على أا اسم مفعول؛ وأظن أين  المحصنات )) ((؛ و على أا اسم فاعل المحصنات )) ((؛  وفتح الصاد

؛  نسيت أن أنبهكم ؟ من فوائد اآلية الكرمية: أن اإلحالل والتحرمي إىل اهللا عزوجل ليس ألحد أن حيلل أو حيرم

وال تقولوا لما تصف ألسنتكم  ((وهذا بإمجاع املسلمني حىت إن اهللا تعاىل قال:  اليوم أحل )) ((لقوله: 

مر علينا ما يبني حكم التحليل والتحرمي وقلنا  وقدتفتروا على اهللا الكذب )) لالكذب هذا حالل وهذا حرام 

، وما  ، وكالم األصوليني حول هذا املوضوع ، واألصل يف غريها احلل األصل يف العبادات التحرمي واملنع إال بدليل

بيض من الصحف فقط ألنه  ، وما أشبه ذلك كله كالم ليس فيه فائدة إال تسويد ما ا األصل باألشياء قبل الشرع

 ؛ ألن لدينا من كالم اهللا وسنة رسوله ما يغين عن كل املباحث اليت ذكروها وأطالوا فيها كالم جديل ال فائدة منه

؛ واألصل يف غري  ، املنع أصال ووصفا إال بدليل ؛ نقول قاعدتان مهمتان: األصل يف العبادات املنع إال بدليل

؟ احلل إال ما دل الدليل على  ، األصل فيها أيش عامالت وأعيان ومنافع وغريهاالعبادات مطلقا من عادات وم

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن كل ما أحله اهللا  ؛ واألدلة على ذلك ذكرناها سابقا وال حاجة لإلعادة . التحرمي

هذا الطيب هل هو حالل لكل أحد ؟ اجلواب: إن تضمن ضررا على بعض الناس كان  ولكن . تعاىل فهو طيب

، صار يف حقه  حراما وإن كان طيبا ؛ فإذا قيل لشخص مثال: إنك إذا أكلت هذا النوع من الطعام فإنه يضر

ليهود من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن طعام ا ألنه خبيث لكن ألنه ضار هلذا الشخص املعني . حراما ال

؛  وهل غريهم كذلك ؟ اجلواب: ال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) . ((؛ لقوله:  والنصارى حالل لنا

؛ بل نقول إنه وصف والوصف خيرج ما سواه مما مل  إنه لقب الذين أوتوا الكتاب )) ((وأخطأ من قال إن قوله: 

 ؛ وإذا حللت اسم مفعول ؟ وطعام معطون الكتاب هل حللها إىل الذين أوتوا الكتاب )) ((؛ فمثال  يتصف به

، فمثال إذا  ؛ فال تكون لقبا كما قيل ألن اللقب معروف أنه ليس له مفهوم إىل اسم املفعول صار صفة مشتقة

، هذا أيش ؟ هذا  ؛ لكن إذا قلت: أكرم اتهد ألن هذا لقب قلت لك: أكرم زيدا ليس معناه ال تكرم غريه

إن الذين أوتوا  ((؛ من العلماء والسيما املتأخرون من قال  خيرج من ليس مبجتهد، هذا وصف  وصف

؛ ألن اللقب كما هو  لقب وليس بوصف من أجل أن يتضرعوا إىل حل طعام غري اليهود والنصارى الكتاب))



، ال  زيدا ، مثاله أيش ؟ أكرم ، اللقب ليس له مفهوم وقد عرفتم املثال معروف عند األصوليني ليس له مفهوم

من فوائد هذه اآلية الكرمية: حل طعام الذين  ... ؛ لكن أكرم اتهد يعين ال تكرم امله يعين أنك ال تكرم غريه

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من سواهم ال حتل ذبيحتهم كاوس  ، وهم اليهود والنصارى . أوتوا الكتاب

ومن  . الذين أوتوا الكتاب )) ((نأخذها من أين ؟ من مفهوم  ؛ والوثنيني والشيوعيني واملشركني وما أشبههم

 ؛ ألن الذين أوتوا الكتاب عندهم علم مساوي فوائد اآلية: حكمة اهللا عزوجل يف حتليل طعام الذين أوتوا الكتاب

 ؛ والشك أن أحوال أهل الكتاب تغريت بعد نزول القرآن ؛ فهم من أقرب الناس إىل قبول الشريعة اإلسالمية

، تغريت تغريا كثريا فصار بني املسلمني واليهود وبني املسلمني والنصارى حروبا عظيمة طاحنة أدت إىل  الكرمي

ومن فوائد هذه اآلية  استكبار هؤالء اليهود والنصارى وعدم قبوهلم ملا جاء به الرسول عليه الصالة والسالم .

؛ والذكي هنا ليس معناه  إذا عدوه ذكيا صار طعاما؛ ألم  الكرمية: أن ما عده أهل الكتاب ذكيا فهو ذكي

؛ وبناء على ذلك حيل من طعامهم ما ذكروا  ؛ فما عدوه ذكيا فهو طعام هلم ، املراد بالذكي يعين املذكي الفطن

، أو ما أشبه ذلك فالذبيحة  ؛ يعين لو قال النصراين باسم املسيح وقال اليهود باسم عزير اسم غري اهللا عليهم

ومن  وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) . ((، قال:  ؛ واهللا عزوجل أطلق ألم يعتقدون هذا طعاماحالل 

؛ أيش املوقوذ ؟ الذي قتل بغري اار الدم بالصع وشبهه فإنه  من املوقوذ فهو حاللذلك أيضا أن ما عدوه ذكيا 

فإذا قال  طعاما مذكا يأكلونه فإنه حالل . فما عدوه طعام الذين أوتوا الكتاب )) ((؛ ألن اهللا قال:  حالل

قائل: هل ذهب إىل هذا أحد ؟ فنقول: أما ما ذكروا عليه اسم املسيح فقد ذهب إليه بعض السلف من 

، وحنن ال  ؛ وقالوا إن هذا ال يعود إىل ذات املذكى أو إىل خبثه إمنا يعود إىل القصد الصحابة وغري الصحابة

؛ لكن ما  وهو أنه إذا كان الذكي عندهم ما مات ولو خبنق فقالوا إن اآلية مطلقة ؛ وأما الثاين يهمنا قصده

علمنا أن أحدا من السلف قال به إال أن املتأخرين الذين قالوا به قالوا إذا كان السلف أجازوا ما ذكر اسم غري 

ر اسم اهللا على الذبيحة واار ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل ذك اهللا عليه ـ يعين بعض السلف ـ فهذا مثله

لكن مجهور  ) ما أنهر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوا (، جعلهما قرينني يف حكم واحد فقال:  الدم قرينني

وال  ((، أن يقيد بقوله تعاىل:  طعام الذين أوتوا الكتاب )) جيب أن يقيد العلماء يقولون: إن هذا اإلطالق يف ((

ويقيد أيضا بقول الرسول  فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه )) ((وقوله: تأكلوا مما لم يذكر اسم اهللا عليه )) 

وإذا كان هذان قيدان مقيدان إلطالق حل  ما أنهر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوا ) (صلى اهللا عليه وسلم: 

؛ إذا كان املسلم لو خنق شاة مثال صارت حراما  ىلذبيحة املسلم فتقييدمها حلل ذبيحة غري املسلم من باب أو 

؛ إذ ال ميكن أن تكون مقتولة الكتايب أفضل من مقتولة املسلم؛ وهذا هو الذي عليه اجلمهور،  فكذلك الكتايب



وإن كان مطلقا فإنه جيب أن  طعام الذين أوتوا الكتاب )) ((فالصحيح أن قوله:  مجهور العلماء وهو الصحيح؛

؛ لكن إذا أتتنا ذبيحة من يهودي أو  مبا ورد من تقييد ذلك بذكر اسم اهللا على الذبيحة واار الدم نقيد بأيش؟

، األصل  نصراين وحنن ال ندري أذكر اسم اهللا عليه أو ال، أخنقها مث قطع رقبتها أم ال فما األصل ؟ األصل حل

ما أتوا إلى رسول اهللا فقالوا يا رسول اهللا أن قو  (احلل ملا ثبت يف صحيح البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها: 

؛ قالت: وكانوا حديث  ؛ قال: سموا أنتم وكلوا إن قوما يأتوننا باللحم ال ندري أذكر اسم اهللا عليها أم ال

؟ قال: مسوا أنتم  يعين أسلموا قريبا واملسلم قريبا قد خيفى عليه كثري من اإلسالم ومع ذلك قال أيش عهد بكفر )

؛  قال صاحب املنتقى رمحه اهللا: يؤخذ من هذا أن كل فعل صدر من أهله فاألصل فيه احلل وال تناقض؛  وكلوا

 ألننا لو كلفنا أن ننقب لكان حىت الذي يأيت يف أسواقنا مما ذبح املسلمون جيب أن نسأل هل الذابح مسى أو ال

ننا كلفنا أن ننقب لكان الرجل إذا باع ؛ ولو أ ا، وما أشبه ذلك ، هل هو يصلي أو ل ، هل قطع األوداج أو ال

؛ فإذا قال ملكت من فالن يال روح  ؟ الحتمال أن يكون سرق علينا الثوب قلنا تعال من أين ملكت ؟ صح

ال  ؛ وهذا شيء نسج منها لفالن تعال من أين ملكت ؟ الحتمال أن فالنا سرق إىل أن نصل إىل الشجرة اليت

طعام  ((لو ادعى مدعى أن املراد بقوله:  ل يف الفعل الواقع من أهله احلل .؛ على كل حال األص ميكن أن نطاق

؛ ملاذا ؟ ألن هذا حل من أهل  ما طبخوا من خبز ومرق وما أشبه ذلك هل يقبل ؟ ال الذين أوتوا الكتاب ))

أن احمللالت ؛ وذلك  ، هذا حل باإلمجاع حىت لو أن جموسيا صلح لنا خبزا نأكله الكتاب ومن غريهم باإلمجاع

؛ والثاين: ما  ، وهذا حالل من الكتايب وغري الكتايب ؛ األول: ما ال يشرتط حلله فعل فاعل تنقسم إىل قسمني

؛ هذا قسمان وذكرت ذلك من أجل أن يصحح ما  يشرتط حلله فعل فاعل، وهذا حرام من غري أهل الكتاب

، مثل أيش ؟  ما ال يتوقف حله على فعل فاعل سبق أن قلنا إنه ثالثة أقسام واحلقيقة أنه قسمان؛ األول:

؟ متأكد ؟  ، ال الذبائح أو يف غري الذبائح ؟ طيب السمك ؟ ويش تقول ؟ هل يشرتط حلله فعل فاعل ؟ ال

، هذه حالل سواء كان  ؟ نعم لو وجدت مسكة ميتة على شاطئ البحر كلها ما فيها شيء توافقون على هذا

؛ اإلشكال يف الطعام الذي يشرتط حلله فعل  ، وهذا ال إشكال فيه لكتابطعام أهل الكتاب أو غري أهل ا

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال بأس أن نطعم  ، وهذا هو املراد باآلية . الفاعل وهو احليوان الذي حيتاج إىل الذكاة

وحينئذ نسأل  )طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) ((؛ لقوله:  أهل الكتاب ويطعمونا

هل جتوز املهاداة بيننا وبني أهل الكتاب ؟ اجلواب: نعم جيوز فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل هديتهم كما 

؛ ألن هذه املرأة سألت أي شيء يعجب حممدا ؟ قالوا يعجبه من الشاة  أهدت إليه املرأة يف خيرب الشاة املسمومة

، النيب عليه الصالة والسالم ما يعلم الغيب  رسول عليه الصالة والسالموأهدا لل؛ فمألت الذراع بالسم  ذراعه



؛ أما هو عليه الصالة والسالم فإنه تأثرت ال  ولكن بإذن اهللا مل  أكله ومن معه، من الذين أكلوا معه من مات

وهذا أوان  ما زالت أكلة خيبر تعاودني (؛ لكنه قال يف مرض موته كما روت عنه عائشة:  يؤثر به السم شيئا

؛ وهلذا قال الزهري وغريه: إن رسول اهللا صلى  األر عرق معروف إذا انقطع هلك اإلنسان انقطاع األبهر مني )

؛ املهم كون طعامهم حال لنا وطعامنا حال هلم يدل على  ؟ بقتل اليهود اهللا عليه وسلم مات شهيدا بقتل من

إذا رجونا منهم اإلسالم أو إذا أردنا أن نبني هلم أن اإلسالم دين جواز املهاداة بيننا وبني أهل الكتاب والسيما 

السالم وأن اإلسالم ما أنزله اهللا عزوجل ليفرض على الناس أن يسلموا إمنا فرض اهللا على البشر أن تكون كلمته 

، الزم  نقول: ال؛ ولذلك لو أن الكافر قال إنه يبذل اجلزية ويبقى على دينه  هي العلياء سواء باإلسالم أو جبزية

؛ وطبعا تسليم اجلزية مىت يكون ؟ إذا كنا حنن املسلمني  تسلم ؟ ال أبدا، نقول ابق على دينك وحنن نستلم اجلزية

، حالنا اليوم ـ نسأل اهللا أن يرحم ضعفنا ـ على عكس من ذلك، الكلمة العليا  لنا الكلمة وليس كحالنا اليوم

، لو قمنا بدين اهللا حق القيام لكان دين اهللا البد أن يظهر على مجيع  القياملغرينا ألننا ما قمنا بدين اهللا حق 

لكن من منا  ليظهره على الدين كله )) ((أليش ؟  هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق )) ((األديان 

يف بالد  إال من شاء اهللا يريد هذا، أكثر الناس اآلن على غريه، وأعين م املسلمني أيضا على خالف ذلك

، واألشياء  ، وفيهم غلو يف قوم صاحلني أو غري صاحلني املسلمني شرك لو كان الرسول حيا لكان يقاتلوم عليه

؛ لكنه مع ذلك دين العزم  ؛ على كل حال دين اإلسالم هو دين السالم يف الواقع ال ختفى على كثري منكم

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: حل احملصنات من أهل  والقوة واحلذر من األعداء وكيدهم ومكرهم وخيانتهم .

قيقة قد يف احلوهذا  والمحصنات من المؤمنات )) ((؛ ألن اهللا قال:  الكتاب كحل احملصنات من املسلمني

يقول قائل: ال حمل له ألن هذا أمر معلوم؛ لكنه سبحانه وتعاىل أراد أن يبني أنه كما حلت لنا احملصنات من 

يف سورة النساء وهي  روفعحلها ممن املؤمنات ؛ ألن احملصنات  لنا احملصنات من أهل الكتاباملؤمنات حلت 

؛ لكنه أراد بذلك سبحانه وتعاىل واهللا أعلم أن حل احملصنات من املؤمنات  قبل هذه السورة صرحية بذلك

قد يكون اإلقدام عليهن يف ؛ لكن ال يلزم تساويهن باحلل أن يتساوين  سواء يف احلل من أهل الكتاب واحملصنات

؛ أفهمتم هذا ؟ يعين ال يلزم من حل احملصنات من املؤمنات  شيء حالال ولكن نقول األفضل أن ال تقدم عليك

، قد حتل املرأة لإلنسان ويقال ال تقدم  واحملصنات من أهل الكتاب ال يلزم من حلهن أن يتساوين يف اإلقدام

  عليها .

  ات ؟ ما املراد باحملصن الشيخ :

  ؛  احلرائر الطالب :



؛ أما العفيفات فإنه يأيت يف سورة النور  فيها قوالن لكن ما هو الراجح ؟ املراد احلرائر هذا هو الصحيح الشيخ :

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  .الزاني ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك ))  ((

 ((فقدم املؤمنات على  المحصنات من المؤمنات )) ((؛ لقوله:  إن مل يكن عاملاعلو مرتبة املؤمن و 

ومن فوائد  مع أن أهل الكتاب عندهم علم واملؤمن قد ال يكون عنده علم . المحصنات من أهل الكتاب ))

وهذه  أجورهن ))إذا آتيتموهن  ((؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله:  هذه اآلية الكرمية: اشرتاط املهر يف حل املرأة

، هذه واحدة  املسألة اختلف فيها العلماء وهلا صور؛ الصورة األوىل: أن يتزوج الرجل املرأة بشرط أن ال مهر هلا

؛ فهل يصح العقد ؟ ظاهر اآلية الكرمية هنا وظاهر اآلية الكرمية يف سورة النساء  أن يتزوجها بشرط أن ال مهر هلا

يعين  وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )) ((ساء قال اهللا تعاىل: ، يف سورة الن أنه ال يصح العقد

، أنه إذا  إذا آتيتموهن أجورهن )) وهذا القول هو الراجح ليس جمانا بل البد من املهر، ويف اآلية الكرمية هنا: ((

ن ال مهر هلا صار هذا ؛ ووجه ذلك ؟ أنه إذا تزوجها بشرط أتزوج امرأة بشرط أن ال مهر هلا فالنكاح باطل

يا أيها النبي إنا  ((النكاح هبة ونكاح اهلبة ال جيوز إال للرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم؛ لقول اهللا تعاىل: 

أحللنا لك أزواجك الالتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء اهللا عليك وبنات عمك وبنات 

رن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي عماتك وبنات خالك وبنات خاالتك الالتي هاج

فإذا اشرتط أن ال مهر فهذا هو اهلبة؛ قال بعض العلماء  أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ))

النكاح صحيح والشرط فاسد وحينئذ جيب هلا مهر املثل، النكاح صحيح والشرط فاسد وجيب هلا مهر املثل؛ 

؛ فالنكاح صحيح بنص  الصورة الثانية: تزوجها وسكت مل يذكر مهرا عيف ألن األدلة متنعه .ولكن هذا القول ض

ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا  ((؛ لقول اهللا تعاىل:  القرآن ولكن هلا مهر املثل

هذه نقول إذا دخل ا فلها مهر املثل وإن طلقها  ومتعوهن على الموسع قدره )) ((مث قال:  )) لهن فريضة

؟ األوىل شرط عدم  ؛ الفرق بني هذه واألوىل واضح ؟ ما هو قبل الدخول فلها املتعة بقدر يسر زوجها وعسره

؛ وشطر املهر  ؛ فهذه جائزة أو غري جائزة ؟ جائزة الصورة الثالثة: أن يتزوجها بشرط املهر املهر والثاين سكت .

، إن  ؛ وهل يشرتط إذا اشرتط املهر أن يعني أو ال ؟ ال يشرتط أن يعينه ، تأكيد ملقتضى العقد إال تأكيدما هو 

 ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن املهر مبنزلة األجرة عينه فلها ما عني وإن مل يعينه فلها مهر املثل .

عوض واملعوض وعلمهما وهنا العوض جيوز فيها معرفة ال ؛ يقال: األجرة يشرتط وحينئذ يرد إشكال أجورهن ))

أن يكون جمهوال وهو املهر الذي ال يسمى واملعوض كذلك، املعوض هي منفعة املرأة إىل مىت ؟ إىل املوت أو 

الطالق، وهذا أمر جمهول قد تبقى مع زوجها عشرين سنة أو ثالثني سنة أو مائة سنة وقد متوت يف أسبوعها 



؛ ومهر األوىل والثانية سواء، أليس كذلك ؟ تزوج امرأة بألف  وبقيت معه  لق يف أسبوعها األولاألول وقد يط

؛ وأخرى تزوجت مبائة  وماتت بعد مائة يوم كم ؟  ؟ بريال مائة سنة اقسم السنة على مائة  كل سنة بكم

لكن إذا قال قائل: كيف تقولون إنه مبنزلة األجرة مع هذا االختالف العظيم ؟  ؛ اليوم بريال فرق بني هذا وهذا

؛ ولو قلنا يشرتط العلم  قلنا نظرا لتقلب الشرع بالنكاح لكثرة األمة وحتصني الفروج واملصاحل العظيمة خفف فيه

مسألة ثانية ممنوعة يف ؛ وعدنا إىل  يف هذا وهذا صار يف هذا مشقة عظيمة وصار النساء ختتلف يف مقدار املهر

عوض املعوض تقول كم مدة النكاح ؟ كما لو استأجرت امرأة ال له معرفةالشرع وهي نكاح املتعة يعين لو قلنا 

، العوض  املدة والعوضعن مقدار خادمة تقول كم مدة اخلدمة ؟ فألجل هذه املصلحة العظيمة عفا الشرع 

ومن فوائدها: أن مقصود األعظم يف النكاح  .شرتط يف النكاح ين فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه وم . املعوض

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلشارة إىل أنه ينبغي إعالن  . محصنين غير مسافحين )) ((؛ لقوله:  اإلحصان

 فالبد أن يكون النكاح معلنا ظاهرا . غير مسافحين وال متخذي أخدان )) ((؛ أليش ؟ ألنه قال:  النكاح

؛ لكن إذا   وهل يكفي يف إعالنه أن يقع بشروط أو البد من إظهاره وإعالنه ؟ اجلواب: الثاين على القول الراجح

؛ وإن مل يشرتط ففيه  فهو غري صحيح البد من إعادته وكتمانه كان الشهود مع الكتمان فإن اشرتط كتمانه

 كلهم متفقون على أن إعالن النكاحخالف، بعض العلماء يقول ال يصح وبعضهم يقول يصح؛ لكن العلماء  

أن االستمتاع بالنساء ينقسم ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  أفضل وأبعد عن التهمة وأبعد عن اختاذ األخدان .

؛ والثالث زنا  ؛ و الثاين زنا معلنا ؛ والفرق بينهما: األول عقد شرعا ؛ اختاذ أخدان ، سفاح ؛ حتصيل إىل أقسام

؛ ألن  هذه اآلية الكرمية: أنه إذا قصد املسافحة أو اختاذ اخلدن فإنه ال يكون نكاحا صحيحاومن فوائد  سري .

؛ ألن نكاح  وقد استدل علماء السنة بذلك على بطالن نكاح املتعة غير مسافحين )) ((، قال:  اهللا اشرتط

يسفح، لذة يقذفها يف فرج ، ما أراد أن  ؛ ألن الرجل ما قصد إال أن يستمتع فقط املتعة إن أعلن فهو سفاح

؛ وهذا القول بإمجاع أهل السنة على أن نكاح  ؛ وإن كان خمفى فهو من جنس اختاذ أخدان هذه املرأة وينتهي

وهذا يدل على أنه  إنه حرام إلى يوم القيمة ) (؛ وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال:  املتعة حرام

؟  خرب يتضمن حكما وحكما مغيا بأيش إلى يوم القيمة ) (صالة والسالم: ال ميكن نسخها ألن قوله عليه ال

؛ ألن النسخ هو رفع احلكم  ا إىل يوم القيمة فإنه ال ميكن نسخهب؛ وإذا كان خربا يتضمن حكما مغي بيوم القيمة

   وما كان غايته يوم القيمة فإنه ال ميكن أن يرفع .

  لرجل ماال حىت يكون مهرا هلا ليتزوجها ؟ما رأيكم فيما إذا وهبت امرأة  السائل :



يسأل يقول: إذا وهبت املرأة مهرها لزوجه أ يصح أو ال ؟ أعطته مث وهبه إليه أيش الفائدة ؟ أعطاها يف  الشيخ :

  أنت تدري ما تقول أو ال ؟ أول ليلتها مث رددته إليه مث رده إليها ؟ 

يتين إياه هو لك اهلبة ؟ يعين وهبته ماال ليكون مهرا هلا ؟ غري اآلن املرأة قالت يا فالن املهر الذي أعط الشيخ :

، يعين ال بأس أن به ماال ولكن أخشى إذا وهبته املال قال: احلمد هللا   ؛ هذا أيضا ال بأس به هذه ما تصورا

، يقع كثريا كان الناس يف األول عندنا  ؛ أما مسألة إذا مت العقد ردت املهر إليه فهذا يقع كثريا ألا وهبته انتهى .

قا وهو فقري يف بعض القضايا تزوج رجل امرأة وأعطاها مهرا وهو ميهر املرأة يصدقها صداهنا يف بالدنا كان الرجل 

  ،واحد ويف ضحى يوم الزواج قرع الباب رجل عليها وهو مع أهله أول يوم وقال أعطين ريالني أطلبك  ،

وارتفعت أصواما هي جاءت وقالت ماذا به ؟ قال هذا يطلبين  كيكيء قال أعطين وإال أشقال ما عندي ش

  ؛ هذا ما فيه شيء هذا طيب . فأعطته املهر وأوىفيك الريال ويقول أعطين إياه وإال بشك

   أي نعم ذبائحنا حل هلم . الشيخ :

  كافر طاهر ؟وبقي فائدة نسيناها وهي هل هذه اآلية تدل على أن بدن ال الشيخ : 

؛ ألنه البد أن يالمس الطعام ويف النكاح أيضا البد أن يكون الزوج مع زوجته ما يقتضي  نعم تدل على ذلك

وفيه أيضا دليل على أن آنيته طاهرة وهو كذلك إال ما علم جناستها فهي جنسة كأوان  . التنجيس لو كان جنسا

   . املسلمني

  ونصف اآلخر معجل ؟ ما حكم املهر الذي نصفه مؤجل السائل :

؛ ألن هذا املهر  يعين بعض الناس يقول يعطي املهر معجال ومؤجال ؟ كله مؤخرا ؟ ال بأس ما فيه مانع الشيخ :

   ثبت يف ذمته اآلن لو مات طلب به .

  ما حكم من اشرتط أبو املرأة على الزوج أال يدفع املهر ؟ السائل :

  من ؟ والد الزوجة ؟  الشيخ :

   نعم السائل :

   لكن هل هو سيدفعه اآلن ؟  الشيخ :

  ؛  ال  السائل :

؛ لكن يقال لويل املرأة: جزاك اهللا خريا مادام إنك ترغب  ؛ يعين سواء اشرتط الزوج أو ويل املرأة ما جيوز الشيخ :

   أن تعطي ابنتها بدون مهر أعطه أنت مهرا ليعطها .

  



  من هو الكافر الذي ال حتل ذبيحته ؟ السائل :

   ، أي إنسان كان . كل كافر ليس من أهل الكتاب فال حتل ذبيحته الشيخ :

  عن الديوثة ؟   السائل :

؛ ألنه إذا أبقى أهله وهم ليس فيهم عفة  هذا حيمل امرأة إن صح احلديث ، حيمل على امرأة غري عفيفة الشيخ :

   صار ديوثا فيكون هذا حتذيرا من األمر .

ن ذبائح أهل الكتاب اليوم ليست على الطريقة اإلسالمية فهل ميتنع هو وال خيرب الناس إذا علم املسلم أ السائل :

  ؟ 

، يعين إذا علم اإلنسان إن هذا اللحم حرام لكونه ميتة أو لكونه ذحبه من ال حتل  هذا سؤال مهم الشيخ :

العلماء رمحهم اهللا مثل ذلك ؛ وقد ذكر  ه مل يذبح على طريقة املشروعة وجب عليه أن خيرب وجوباذبيحته أو لكون

؟ كذلك لو رأيت إنسانا يأكل شيئا  ؛ واضح علم املاء النجس أن خيرب من أراد أن يستعملهمن  فقالوا جيب على

   مضرا جيب عليك تعلمه إنه مضر هذا من باب النصيحة .

   هل النصارى اليوم الذين يدعون النسبة لعيسى بن مرمي من أهل الكتاب ؟ السائل :

لقد كفر الذين قالوا إن اهللا  ((أليس هؤالء الذين ينتسبون إىل النصارى أو اليهود قد قال اهللا فيهم:  الشيخ :

   ، هم كافرون من قبل عهد الرسول ومع ذلك أحل اهللا نسائهم وأحل ذبائحهم . ؟ كفرهم ثالث ثالثة ))

 



يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا  ((؛  من يقرأن القرآن ؟ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم 

فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء 

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اهللا أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن ليطهركم وليتم نعمته 

  . عليكم لعلكم تشكرون ))

لنا وما ز  )) اليوم أحل لكم الطيبات ((؛ قال اهللا تعاىل:  ؛ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم احلمد هللا رب العاملني

وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم  ((؛ أخذنا منها أيش ؟ هل تعرضنا لقوله:  نستخرج الفوائد منها فلنمشي

هل  أن من العلماء من قال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما فهو حالل سواء ذكى أو مل يذكى ؟ نعم ؛ طيب . ))

ومن فوائد   لعنت ؟ نعم ؛ إذا نذكر الفوائد.تعرضنا لكون اإلماء من أهل الكتاب ال يباح للمسلم ولو خاف ا

 ((؛ دليله ؟ قوله تعاىل:  اآلية الكرمية: أن اإلماء من أهل الكتاب ال يباح للمسلم ولو خاف العنت

 ((؛ ألن اهللا قال:  فإن قال قائل: إذا كل املؤمنات كذلك .والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب )) 

ومن لم يستطع منكم طوال  ((قلنا: نعم لو ال آية النساء وهي قوله تعاىل:  ؟ والمحصنات من المؤمنات ))

لو ال هذا لقلنا بذلك؛ لكن  المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ))أن ينكح 

رمية: من فوائد اآلية الك تكون اجلارية املسلمة حتل للمسلم عند الضرورة على حسب ما سبق يف سورة النساء .

؛ فدل ذلك  واملذكور يف هذه اآلية هي األعمال ومن يكفر باإليمان )) ((أن األعمال داخلة يف اإلميان؛ لقوله: 

،  على أن األعمال من اإلميان ؛ وهذا هو ما اتفق عليه أهل السنة واجلماعة على أن األعمال داخلة يف اإلميان

طيب من القرآن:   إله إال اهللا ! باالتفاق ؟ ما شرحناها ؟؟ ال ؛ أظن شرحنا هذا وله دليل من الكتاب والسنة

وما كان اهللا  ((قال اهللا تعاىل حني ذكر توجيه الناس إىل املسجد احلرام بعد أن كانوا يتجهون إىل املقدس قال: 

 (لم: ؛ وأما السنة فقال النيب صلى اهللا عليه وس قال املفسرون أي صالتكم إىل بيت املقدس ليضيع إيمانكم ))

وهذا  ( وأدناها إماطة األذى عن الطريق )وهذا قول  اإليمان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال اهللا )

؛ فدل على أن  ) وهذا انفعال النفسي من أثر القلب وهو من أعمال القلوب ( والحياء شعبة من اإليمانفعل 

باإلميان صارت األعمال عالنية واإلميان يف القلب  ؛ لكن إذا قرنت األعمال األعمال داخلة يف مسمى اإلميان

كفر ذا اإلميان   من فوائد اآلية الكرمية أيضا ذكرنا: أن من .إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ))  ((مثل: 

فقد حبط عمله، أن العمل قد حيبط بعد أن عمله اإلنسان وذكرنا التفسري يف هذا وأن ال حتبط األعمال إال مات 

ومن فوائدها  من فوائد اآلية: إثبات اآلخرة . ؛ وذكرنا يف اآلية إثبات اآلخرة ؟ أضيفوها ؟ اإلنسان على ذلك



فدل على أن وهو في اآلخرة من الخاسرين ))  ((ر ورابح؛ لقوله: أيضا: أن الناس يف اآلخرة ما بني خاس

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا  ((وجل:  مث قال اهللا عز  اآلخرة فيها رابح وفيها خاسر .

عدة  سبق لنا الكالم عليه يا أيها الذين آمنوا )) ((اخلطاب يف قوله: ))  وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ...

أي إذا أردمت إىل الصالة، وال يشرتط أن  إذا قمتم إلى الصالة )) ((وقوله:  مرات فال حاجة إىل إعادة هنا .

الصالة  إلى الصالة )) ((وقوله:  يقوم اإلنسان على قدميه بل مىت أراد وإن كان قاعدا فإنه يلزمه ما أمر اهللا به .

، أا عبادة معلومة ومل يذكروا   ، هكذا قال العلماء يف تعريفها يمعبادة معلومة مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسل

؛ فقوله مفتتحة بالتكبري هذا فصل خيرج  ، مفتتحة بالتكبري وخمتتمة بالتسليم كيفيتها ألا يعلمها اخلاص والعام

بالتسليم أيضا خترج ما ؛ وخمتتمة  ؛ ألن مجيع العبادات اليت سوى الصالة ما فيها افتتاح بالتكبري ما عدى الصالة

؛  يبتدأ بالتكبري وال خيتم بالتسليم الطواف بالبيت على أن ابتداء الطواف بالتكبري ليس بركن لكنه من املندوبات

؛ وهذا مما يدل على أن األحاديث املروية  لكنه خيرج بقولنا: خمتتمة بالتسليم فإن الطواف ال خيتتم بالتسليم

إمنا هو عن ابن عباس رضي اهللا الة والسالم أن الطواف بالبيت ال يصح مرفوعا مرفوعا إىل الرسول عليه الص

؛ وهلذا كان قول الراجح أن الطواف ال تشرتط له الطهارة ألنه ال يدخل يف  عنهما وهو ال يصح طردا وال عكسا

هو يف احلقيقة  الصالة وال ميكن أن يدخل يف هذه اآلية ألنه ليس بصالة وإذا تبني من احلديث املرفوع الذي

أال يقول قائل:  موقوف إذا تبني أنه ال ينطبق نعم ال يصح طردا وال عكسا تبني أنه ال يشرتط له الطهارة .

قلنا: ال؛ ما ثبت أنه نقل عن معناه اللغوي إىل معىن  الصالة يف اللغة الدعاء ؟ ويكون املراد إىل كنتم إىل الدعاء ؟

؛ وهلذا قال الرسول عليه  حيمل على احلقيقة الشرعية يعين على معىن الشرعشرعي فإنه إذا ورد يف لسان الشرع 

هل نقول املعىن ال يقبل اهللا دعاء  ( ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )الصالة والسالم: 

لت إىل ؛ ال أحد يقول بذلك مع أن الصالة يف اللغة الدعاء؛ لكن نقول احلقائق اللغوية إذا نق أحدكم ؟ ال

الغسل معروف  فاغسلوا وجوهكم )) (( حقائق شرعية وجب أن حتمل على احلقائق الشرعية يف لسان الشارع .

، أن مير املاء عليه جريا يعين جيري عليه احرتازا من املسح على العضو؛ والوجوه  هو إمرار املاء جريا على العضو

مسي وجها ألنه حتصل به املواجهة وهو وجه أيضا من مجع الوجه وأظن عقيل يعرفه ؟ أي نعم معروف ؟ وإمنا 

؛ وهلذا إذا سر اإلنسان استنار وجهه وإذا  ، فاإلنسان يعرف ما يف قلبه مما يف وجهه وجه آخر أنه وجه القلب

هو فما  غم انقبض وجهه؛ فهو حتصل به املواجهة احلسية وهو وجه للقلب حقيقة ألنه ينبئ عما يف القلب .

؛ فالبياض الذي يكون بني  قلنا ما حتصل به املواجهة وحده العلماء بأنه عرضا من األذن إىل األذنالوجه ؟ يعين 

؛ وهذا الضابط من منحن إىل  ؛ وأما طوال فإنه من منحن اجلبهة إىل أسفل اللحية العرض واألذن يعترب من الوجه



؛ ألنك إذا قلت من منابت شعر الرأس لزم أن تقول املعتاد  اجلبهة أقرب من قول بعضهم: من منابت شعر الرأس

؛ لكن إذا  ليخرج األفرع واألنزع يعين بعض الناس تنزل منابت شعره إىل اجلبهة وبعض الناس ترتفع يف الناصي

جعلنا الضابط هو منحن اجلبهة صار هذا أدق من وجه وأيضا هو املطابق للواقع ألن الذي يواجه الناس عند 

 مسرتسل اللحية هل يكون من الوجه أو ال ؟ هو ما دون املنحن أما ما وراءه فهو مواجه للسماء فوق . اللقاء

؛ وقال بعض  ؛ وعلى هذا فإذا كان لإلنسان حلية طويلة فإنه داخل يف الوجه من أهل العلم من قال إنه من الوجه

؛ ألن لدينا ثالثة أشياء يف جسد  ملنفصلالعلماء إن املسرتسل من اللحية ليس من الوجه وذلك ألنه يف حكم ا

؛ فيقولون مادام ذلك يف حكم  ؛ هذه يف حكم املنفصل اإلنسان يف حكم املنفصل: الشعر والظفر والسن

؛ ولكن الصحيح أنه يدخل يف حد الوجه ألنه حتصل به املواجهة وألنه قد  املنفصل فإنه ال يدخل يف حد الوجه

فإذا قال  على آله وسلم يف حديث إسناده حسن أنه كان خيلل حليته يف الوضوء .روي عن النيب صلى اهللا عليه و 

قائل: هذا فعل والفعل ال يدل على الوجوب ؟ قلنا هو ال يدل على الوجوب يف األصل لكن إذا وقع مبينا 

المرافق  أيديكم إلى ((أيدي مجع يد،  وأيديكم إلى المرافق )) ((وقوله:  ملنطوق صار له حكم ذلك املنطوق.

؛ واملرفق هو مفصل  انتبه ! هنا قيد اليد ألا إىل املرافق فيجب أن تغسل اليد من أطراف األصابع إىل املرفق ))

قال العلماء إىل  )) إلى المرافق ((وقوله:  يرتفق به أي يتكئ عليه . العضد من الذراع ومسي مرفقا ألن اإلنسان

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه إذا توضأ غسل مرفقيه فتكون  هنا مبعىن مع، وإمنا أولوها إىل مع ألن

يعين أموال  وال تأكلوا أموالهم )) ((، مث استدلوا بأن هلذا نظريا يف القرآن مثل قوله تعاىل:  السنة مبينة للقرآن

منتهى الغاية هنا داخل  أنالذي بني ؛ املهم  ولكن االستشهاد ذا الشاهد فيه نظر )) إلى أموالكم ((اليتامى 

؛ لكن من  املسح هو إمرار اليد على املمسوح امسحوا )) وامسحوا برؤوسكم )) (( ((قال:  هي السنة .

؛ وهلذا زعم بعض العلماء أن يف اآلية قلبا وأن املعىن:  ، امسحوا الرؤوس باملاء املعلوم أن املراد امسحوها باملاء

عىن زائد على املسح وهو ول إن الباء ليست لتعدية الفعل بالباء ولكنها مفيدة مل؛ وحنن نق امسحوا رؤوسكم باملاء

، اإللصاق واالستيعاب وإن كان داللة مسألة اإللصاق واضحة لكن االستيعاب  . واالستيعاب أيضااإللصاق 

على وجوب  تدل وليطوفوا بالبيت العتيق )) ((ألن الباء تدل على االستيعاب وهلذا قلنا إن قوله تعاىل: 

وما  الرأس ما ترأس . ما حد الرأس ؟  برؤوسكم )) ((وقوله:  االستيعاب البيت بالطواف ألن الباء الستيعاب .

؛ وعلى هذا الرقبة ال تدخل يف الرأس ألا  هو العضو املرتأس على البدن كله ؟ هو ما بني املفصل الرأس والرقبة

قلنا الرأس ما ترأس ـ إذا أخرجت منه الوجه بقي ما سوى الوجه ، مث إذا أخرجت من الرأس ـ حنن  عضو مستقل

؛ أوال ألن االشتقاق يدل على  وهل يدخل يف ذلك األذنان ؟ اجلواب نعم يدخل يف ذلك األذنان مما ترأس .



وأرجلكم إلى  ((قال:  ؛ وثانيا أنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه كان ميسح بأذنيه . دخوهلما

 أرجلكم )) ((والثانية:  )) أرجلكم ((قراءتان سبعيتان صحيحتان؛ األوىل:  أرجلكم )) ((يف  الكعبين ))

؟ ألنه إذا  أيديكم )) ((أو على  وجوهكم )) ((؛ فعلى القراءة األوىل تكون معطوفة على قوله:  بالكسر

 ؟ وأما على قراءة اجلر ففيها إشكال؛ أفهمت يا  تعددت املعطوفات فاملعطوف عليه ما يلي العامل وهو األول

؛ أيش ااورة ؟ قالوا ألن قد تتبع الكلمة ما  ، منهم من قال إا جرت على سبيل ااورة عند بعض العلماء

جاورها يف اإلعراب ومثلوا لذلك بقول العرب: هذا جحر ضب خرب؛ أو خرب ؟ خرب، طيب خرب ما 

، هذا  ؛ لكن هذا التعليل عليل لكن قالوا إنه جر على سبيل ااورة ؛ تستطبع نعتا للضب ألن اخلرب هو اجلحر

، إذا عجزوا عن توجيه اإلعراب ذكروا علة قد تكون مستكرهة؛ وهلذا  التعليل عليل إال أنه دأب كثري من النحويني

بوع ؟ خل يقولون إن علل النحويني كجحور الريابيع، تعرف هذه ؟ جحور الريابيع ما تعرفها ؟ ما تعرف الري 

؛ لكن رجليها طويلة ويديها  ؛ الريبوع دويبة أكرب من الفأر والفأر ما حيتاج كلنا يعرف حجاج يأيت لك بواحد

قصرية جدا وهلا ذنب طويل وهي ذات حيل حتفر اجلحر هلا يف الصحراء وجتعل له بابا واحدا ولكنها تستمر يف 

قه إال قشرة رقيقة توقفت من أجل إذا حجرها أحد من فم حفره وحتفر صائدة بأقصاه حىت مل يبق عليها أن ختر 

؛ حنن  ؛ وهلذا تسمى هذه نافق الريبوع؛ أعرفتم ؟ طيب اجلحر خرجت من الباب املغلق إىل حني احلاجة إليه

نقول إن القول بأا مبنية على سبيل ااورة فيه نظر؛ لكن ذهب شيخ اإلسالم رمحه اهللا إىل مذهب جيد، قال: 

ألن للرجل حالني: حال تكون فيها مكشوفة ففرضها الغسل وحاال  أرجلكم )) ((و  أرجلكم )) ((إن اهللا قال: 

ما مها الكعبان ؟ الكعبان عما العظمان  لى الكعبين ))إ ((وجل:  وقوله عز تكون فيها مستورة ففرضها املسح .

وإن   ((قال:  ؛ انتهى الكالم على الوضوء الذي سببه حدث األصغر . الناتئان يف أسفل الساق ومها معروفان

أن املخاطب مجاعة واخلرب بصيغة اإلفراد مل يقل: إن كنتم يف اآلية إشكال من جهة  كنتم جنبا فاطهروا ))

؛ ألن كلمة جنب يف اللغة الفسحة يستوي فيها املفرد واجلماعة  ؟ جوابه سهل جنبا )) ((؛ بل قال:  جنبني مثال

إن كان ورد يف لغة ضعيفة مجعها على جنوبني لكن اللغة املشهورة الفسحة أن كلمة جنب  واالثنني والواحد و

؛ وأحلقت السنة به من جامع  اجلنبفمن هو اجلنب ؟ اجلنب من أنزل منيا فهو  تطلق على الواجد واجلماعة ؛

إذا جلس بين شعبها األربعة ثم جهد فقد وجب الغسل وإن  (؛ لقول النيب عليه الصالة والسالم:  وإن مل ينزل

؛ ومل يبني اهللا جل وعال مل يبني كيف نتطهر  أصلها اتا لكن قلب التاء طاء فاطهروا )) ((وقوله:  . )زل نلم ي

،  ؛ بل قال: اطهروا ، مل يقل طهروا جزءا من أبدانكم أو عضوا من أعضائكم عميملكن الصيغة تدل على الت

؛ وذا انتهى الكالم على موجب  وهو شامل لكل البدن وله صفتان كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف الفوائد



ذلك أن  ؛ ووجه ؛ موجب احلدث األكرب يف كلمتني وموجب احلدث األصغر يف كلمات متعددة احلدث األكرب

؛  ، البدن كله ؛ وأما يف احلدث األكرب فالعضو واحد وهو البدن األعضاء يف موجب احلدث األصغر متعددة

انتهى الكالم اآلن على الطهارتني  وإن كنتم جنبا فاطهروا )) ((وهلذا ليس فيه ترتيب كما سنذكر إن شاء اهللا . 

وإن كنتم مرضى أو على سفر  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  .الصغرى والكربى باملاء أو بغري املاء ؟ باملاء طيب 

أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 

من هنا انتقل الكالم إىل الطهارة األخرى وهي الطهارة بالرتاب وأول اآلية  )) بوجوهكم وأيديكم منه ...

؛ واملراد: إن كنتم  كلمة مرضى مجع املريض واملريض هو من اعتلت صحته  إن كنتم مرضى )) (( الطهارة باملاء .

؛ ألن املريض الذي ال  فإذا قال إنسان ملاذا قيدمت واهللا أطلق ؟ قلنا احلكمة تقتضي ذلك . مرضى وتضررمت باملاء

أو على  (( دل عن املاء إىل الرتاب .يتضرر باملاء ورمبا يكون املاء صحة له ينشط به ليس به حاجة إىل أن يع

، كل ما خرج به اإلنسان عن حمل إقامته  ، والسفر كلما خرج به اإلنسان عن حمل إقامته أي يف سفر سفر ))

؛ ولذلك مسي سفرا ألن اإلنسان يسفر وخيرج من القيد أو من احلد الذي هو بلده إىل مكان آخر؛  فهو سفر

أو هنا  أو جاء أحد منكم من الغائط )) (( كلم عليه إن شاء اهللا يف الفوائد .وهل هو حمدود أو غري حمدود سنت

فإذا قال قائل: هل ملا ادعيتم دليل أي إتيان أو  مبعىن الواو أي وجاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء .

لك بكل اسم هو لك ( أسأمبعىن واو ؟ قلنا نعم، ومنه حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه يف دعاء اهلم والغم 

 (أو هنا مبعىن ؟ مبعىن الواو أليش ؟ أليش مبعىن الواو يا أخي ؟  سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك )

؛ وهلذا مسيت به نفسك  نعم ؟ ألن ما أنزله يف كتابه قد مسى به نفسه سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك )

دا من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك ) وال يستقيم وأو مبعىن واو أي وأنزلته يف كتابك أو علمته أح

من  ((وقوله:  املعىن إال ذا أي جبعل أو مبعىن الواو أي أحد ذكر أو أنثى صغري أو كبري ممن يقوم للصالة .

بط من ، انتبه ! وكانوا أي العرب ينتابون من هذا املكان أي اهلاالغائط هو املكان املطمئن من األرض الغائط ))

؛ فإذا أراد  األرض ينتابون لقضاء احلاجة ليسترتوا به عن الناس ليس يف البيوت كنب وال محامات وال مراحيض

؛ وعلى هذا يكون  اإلنسان أن يقضي حاجته خيرج إل املكان اهلابط يقضي حاجته فيه ليسترت بذلك عن الناس

 انتبه ! وال خيتص هذا مبن قضى حاجته من العذرة ؛ الغائط هنا شامال ملن قضى حاجته من البول أو من العذرة

أو لمستم  ((ويف قراءة:  أو المستم النساء )) (( ، مادمنا فسرنا الغائط هو املكان املنخفض من األرض .

، من الرجل  ، ممن ؟ من الطرفني ، حبيث يكون الفعل واقعا من فعل مبين للمفاعلة المستم )) (( النساء ))

صدق هذا إال باجلماع؛ وهلذا اختلف العلماء رمحهم اهللا هل املراد باملالمسة هنا اجلس باليد أو املراد ؛ وال ي واملرأة



فإن قال قائل: إن فيه قراءة  باجلماع ؟ فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما املراد به اجلماع وليس اجلس باليد .

املراد به جس باليد فلماذا ال تقولون إن  واللمس دون املالمسة وهو ظاهر أن لمستم )) أو ((صحيحة سبعية 

وهذا من  المستم )) ((؛ ألن القراءة الثانية تشري إىل أن املراد به اجلماع  قلنا ال نقول به املراد به مس املرأة ؟

، من جهة املعىن لو محلناها على أن املراد بذلك املس باليد لكان اهللا تعاىل ذكر موجبني للطهارة من  جهة اللفظ

مبعىن ملس اليد يكون يف ))  لمستم ((؛ فإذا قلنا إن  نس واحد مع أنه يف طهارة املاء ذكر موجبني من جنسنيج

وقوله:  ؛ وهذا ترجيح من حيث املعىن . ، البد منه ؟ إمهال آخر اآلية ذكر موجبني من جنس واحد وإمهال أيش

 ، كل امرأة جتامع إنه كل امرأة ؟ اجلواب ال، ما نقول كل امرأة ؛ ولكن هل يقال النساء هن اإلناث النساء )) ((

؛ لكن لو فرض أن أحدا سلط على بنت صغرية وجامعها فإنه يدخل  ؛ وأما من ال جتامع فإا ليست حمل شهوة

 فلم تجدوا ماء وإن كنتم مرضى ... )) (( ((هذه معطوفة على قوله:  فلم تجدوا ماء )) ((وقوله:  يف اآلية .

   ؛ واآلن جاء دور األسئلة إن كانت لديكم أسئلة . فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ))

  عن معىن اللمس يف اآلية ؟   السائل :

باليد اللمس باليد ماذا يوجب ؟ إذا فسرنا اللمس باليد ال يوجب إال  لمستم )) ((أي نعم إذا قلنا  الشيخ :

   . الوضوء؛ وأمهل موجب الغسل وهو اجلنابة أيضا ذكر موجب منكم من الغائط )) أو جاء أحد ((؛  الوضوء

  عن سجود التالوة ؟   السائل :

سجود التالوة إن كانت يف الصالة فله حكم سجود الصالة يعين يكرب إذا له عند السجود وعند الرفع  الشيخ :

عند السجود وال عند القعود من السجود وال يسلم وإن كانت خارج الصالة فإن من العلماء من قال ال يكرب ال 

، وهذا ظاهر صنيع ابن قيم رمحه اهللا أما شيخه  ؛ ومن العلماء من قال يكرب للسجود وال يكرب للرفع وال يسلم له

؛ وأنا أميل إىل أنه  ؛ املهم هلا أجر الصالة فريى أنه غري الصالة ويرى أنه جيوز على غري طهارة وإىل غري القبلة

صالة من وجه يعين أنه ال جيوز إلنسان أن يسجد على غري طهارة وأيضا ال يسجد إىل غري قبلة، واحلمد هللا 

  األمر ما هو واجب .

  إذا كان على القول بأنه ليس بصالة ؛  السائل :

   إذا كان صالة البد يكون وراءه . الشيخ :

  

، إذا قلنا عبادة يعين  نا هي عبادة ؟ أنت ظاهري متأخرما ذكرنا بالصالة ؟ ما ذكرناها يا مجاعة ؟ ما قل الشيخ :

، هكذا  ؟ يقولون هي أقوال ، شف املشهور عند العلماء ما هو شهور عند العلماء؛ لكن امل حنن نتعبد اهللا ا



بد هللا و قلنا التع، هي عبادة ؛ ل ؛ حنن نقول ال يقولون: هي أقوال وأفعال معلومة مبتدأها التكبري وخمتتمة بالتسليم

   بعبادة صارت إطالة  .

، اآلية تقول  يعين هذا أو هذا، وليس كذلك ضو املر  رفسأي ألنك إذا قلت أو جاء صارت قسيمة لل الشيخ :

   وجاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء . حد إذا حصل سفرا أو مرضا وحصل

، مث إنه ال يلزم من أصل  إذا كان شابا حتصل به ؛ أماوشعره كبري  به إذا كان اإلنسان عارضه يتصلما  الشيخ : 

؛ أليست مزدلفة تسمى مجعا ؟ مسيت مجعا ألن الناس جيتمعون فيها ؛ لكن مىن  اشتقاق أن يكون مطابقا متاما

   ما جيتمعون ؟

  ؛  بلى   السائل :

   ؟ ما هو بالزم .  طيب عرفة الشيخ :

الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى يا أيها  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 

جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم 

يريد اهللا أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم  وأيديكم منه ما

  . تشكرون ))

فلم  ((، قال اهللا تعاىل:  فلم تجدوا ماء فتيمموا )) ((؛ انتهينا إىل قوله تعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

؛  تيمموا أي اقصدوا فتيمموا صعيدا )) ((؛  أي ماء تتطهرون به طهارة صغرى وطهارة كربى تجدوا ماء ))

  ، ومنه قول الشاعر: فالتيمم يف اللغة: القصد

   تيممتها من أدرعات وأهلها      بيثرب أدنى دارها نظر عالي                  

؛ أدىن دارها نظر  ، وأهلها بيثرب أي باملدينة ، من أدرعات وهي بلدة يف الشام فمعىن تيممتها أي قصدا

 (( الصعيد كلما تصاعد على وجه األرض من رمل أو جبل أو أودية أو غري ذلك . صعيدا )) ((وقوله:  .عايل

، والطيب من األعمال ما كان  ؛ فالطيب من احليوان ما حل أكله أي طاهرا ألن طيب كل شيء حبسبه طيبا ))

فامسحوا  (( طاهرا . أي )) طيبا ((؛ فقوله هنا:  يناسبه االطيب مب؛ فكل موضع يفسر  مرضيا عند اهللا عزوجل

؛ واملسح اإلمرار باليد على الوجه؛ واملسح  امسحوا بوجوهكم يعين من هذا الصعيد بوجوهكم وأيديكم منه ))

؛ وعلى هذا فالبد أن يعلق  قيل: إن من للتبعيض منه )) ((وقوله:  . باليد إمرار إحدى اليدين على األخرى

ما يريد  ((وقوله:  قيل: إن من لالبتداء أي مسحا يكون ابتداءه من هذا الصعيد .؛ و  باليد شيء من هذا الرتاب



 ((؛ وقوله:  هنا إرادة شرعية أي ما حيب اهللا عزوجل يريد )) ((ما نافية و اهللا ليجعل عليكم من حرج ))

؛ وميكن أن  رجالالم هنا الزائدة ألن التقدير: ما يريد اهللا أن جيعل عليكم من ح ليجعل عليكم من حرج ))

 نقول إن الالم هنا على أصلها ليست زائدة ونقدر الكالم ما يريد اهللا ليجعل عليكم أي ما يريد اهللا لذلك .

زائدة إعرابا لكنها هلا   من حرج )) ((؛ ومن يف قوله:  أي ليصري عليكم من حرج ليجعل عليكم )) ((وقوله: 

الضيق أي إن اهللا تعاىل مل يرد أن جيعل علينا أي مبا فرض علينا من ؛ واحلرج هو  معىن وهي تأكيد النفي وعمومه

ولكن يريد  ((؛ ونقول يف  الوضوء والغسل والتيمم شيئا يضيق علينا ولكن ـ وهذا استدراك ـ ولكن يريد ليطهركم

هرة وطهارة أي طهارة حسية ظا ليطهركم )) ((وقوله:  . يريد اهللا ليجعل عليكم )) ((كما قلنا يف   ليطهركم ))

؛ أما الوضوء والغسل باملاء فالطهارة فيهما حسية ومعنوية؛ أما احلسية فإا ظاهرة لكون اإلنسان يغسل  معنوية

؛ وأما  ؛ وأما املعنوية فألن يف الوضوء تكفري السيئات وحمو اخلطيئات هذه األعضاء أو يغسل البدن كله فينظفه

، حيث إن اإلنسان يتيمم هذا الصعيد وميسح  كمال التعبد هللا عزوجلالتيمم فإنه طهارة معنوية وذلك ألن فيه  

إذ  يتم نعمته عليكم أي مبا شرعه لكم من العبادات يعين ويريد أيضا ليتم نعمته ))و  ((وقوله:  به وجهه ويديه .

لتكون عبادة له ؛ ولكنه شرعها  لو ال أن شرع اهللا لنا هذه العبادات لكان فعلنا هلا بدعة تبعدنا عن اهللا عزوجل

؛ ألن  لعل هنا أليش ؟ للتعليل وليس للرتجي لعلكم )) ((وجل .  نتقرب ا إىل اهللا ونتذلل ا عند اهللا عز

؛ فتكون هنا للتعليل وهي   ألن كل شيء سهل عليه ، واهللا عزوجل ال يتأتى حبقه ذلك الرجاء طلب ما فيه عسر

؛ والشكر يكون يف القلب  أي تشكرون اهللا عزوجل على نعمه لعلكم تشكرون )) (( كثريا يف القرآن ذا .

  ويكون يف اللسان ويكون يف اجلوارح



، واهللا عزوجل ال يتأتى  ؛ ألن الرجاء طلب ما فيه عسر لعل هنا أليش ؟ للتعليل وليس للرتجي لعلكم )) ((

أي  لعلكم تشكرون )) (( ؛ فتكون هنا للتعليل وهي كثريا يف القرآن ذا . حبقه ذلك ألن كل شيء سهل عليه

؛ وعلى هذا  اللسان، ويكون يف اجلوارح ؛ والشكر يكون يف القلب، ويكون يف تشكرون اهللا عزوجل على نعمه

  قال الشاعر: 

  يدي ولساني والضمير المحجبا       أفادتكم النعماء مني ثالثة                       

ما معىن البيت ؟ معىن البيت أن نعمائكم علي ملكتم ا يدي ولساين والضمري احملجبا؛ فنعمائكم أفادتكم هذه 

وحيب اهللا عزوجل  ،ر بالقلب أن يعرتف اإلنسان بقلبه بأن هذه النعمة من اهللا عزوجلالشك الثالثة ملكتموها .

الثناء  :الشكر باللسان . وكم به من النعم )ذأحبوا اهللا لما يغ (لذلك أي لكونه أنعم؛ وهلذا جاء يف احلديث: 

ومن ذلك أي من الشكر باللسان القيام بكل  وأما بنعمة ربك فحدث )) ((على اهللا ا كما قال اهللا تعاىل: 

قول يقرب إىل اهللا عزوجل؛ أما الثالث فهو اجلوارح: أن يقوم اإلنسان مبا يلزمه حنو هذه النعمة فمثال إذا كان ماال 

؛ وكذلك إذا كانت عمال آخر حيتاج إىل حركة باجلوارح فالبد من أن  فقيامه بشكره أن يؤدي الزكاة إىل أهلها

 قلنا  فإذا قال قائل: أيهما أعم احلمد أو الشكر ؟ ؛ فالشكر إذا حمله القلب واللسان واجلوارح . ذه احلركةيقوم

؛  بينهما عموم وخصوص وجهي، ومعىن وجهي أي أن أحدمها أعم من اآلخر من وجه وأخص من اآلخر

؛  هين اله احملمود حىت وإن مل؛ وأما احلمد فسببه النعمة وكم فباعتبار السبب األخص الشكر ألن سببه النعمة

؛ وأما املتعلق  وعلى هذا حنن إذا حنمد اهللا عزوجل فإننا حنمده على كمال صفاته وعلى كماله إنعامه وإحسانه

؛ واحلمد إمنا يكون باللسان فقط . انتهت اآلية الكرمية  ؛ ألنه يكون بالقلب واللسان واجلوارح فالشكر أعم

فمن فوائد هذه اآلية الكرمية: أمهية الوضوء للصالة وإن   فلنرجع اآلن إىل فوائدها .وانتهينا من الكالم عليها 

؛ ألن  ؛ وجه األمهية: أن اهللا صدر اخلطاب بالنداء شئت فقل أمهية الطهارة للصالة بوضوء أو غسل أو تيمم

هكذا وبني أن توجه ؛ فإنك جتد الفرق بني أن تتحدث حديثا مرسال  تصدير اخلطاب بالنداء يدل على أمهيته

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  ، وما أشبه ذلك . ، اترك كذا اخلطاب إىل املخاطب فتقول: يا فالن افعل كذا

 ومن فوائدها: أن ؛ كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا إلميانكم افعلوا كذا وكذا . هذه الطهارة من مقتضيات اإلميان

؛ ألا إذا كانت من مقتضياته لزم أن يزيد  ارة وضوء كانت أو غسال أو تيمما، يزيد بالطه اإلميان يزيد ا

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلخالل ا مناف لكمال اإلميان يعين لو صليت بدون  بزيادا وينقص بنقصاا .

 أن تقوم ذا؛ ألنك خوطبت بصفة اإلميان على  ، بدون تيمم فإن ذلك ينقص من إميانك ، بدون غسل وضوء

، وقال  ، ال ينايف أصل اإلميان وأن من صلى حمدثا مل يكفر ؛ لكن هل ينايف أصل اإلميان ؟ مجهور العلماء: ال



؛ وعلى هذا فيكون عدم القيام  ؛ ألنه مستهزئ بآيات اهللا عزوجل أبو حنيفة رمحه اهللا: إن من صلى حمدثا كفر

آلية الكرمية: مشروعية الوضوء أو الغسل أو التيمم عند كل صالة حىت ومن فوائد هذه ا ا منافيا ألصل اإلميان .

؛ فمثال لو توضأت لصالة الظهر وجاء وقت العصر وأنت على طهارتك نقول األفضل أن  وإن كنت على طهارة

وأل هذه للعموم ؛ ومل أعلم أحد من الناس قال إنه يشرع إذا قام  وإذا قمتم إلى الصالة )) ((؛ لقوله:  تتوضأ

، ما علمت أن أحدا قال كلما فرغ من ركعتني  لكل صالة موالية لألخرى كما لو كان يصلي الليل ركعتني ركعتني

 ؛ ولكن فيما بني األوقات نعم ذهب كثري من العلماء إىل أنه يشرع لإلنسان إذا دخل وقت صالة ذهب وتوضأ

؛ ولكن  ؛ وذهب بعض أهل العلم إىل وجوب الوضوء لكل صالة األخرى أن جيدد الوضوء ولو كان على طهارة

هذا ضعيف ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه صلى الصلوات اخلمس بطهور واحد وألنه أمر 

  الوضوء لكل صالة . املستحاضة أن تتوضأ لكل صالة فدل على أن هذا احلكم خاص باملستحاضة أعين وجوب

؛ وعلى هذا فال جتب لقراءة القرآن  ، ال جتب إال للصالة ومن فوائد هذه اآلية: أن الطهارة ال جتب إال للصالة

وال جتب ملس املصحف وال جتب للطواف وال جتب للسعي وال لغريها من األعمال الصاحلة؛ وإىل هذا ذهب قوم 

هلذا ملا قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم أتتوضأ من عمل عمله ؟ قال إين ؛ و  من أهل العلم أنه ال وضوء إال لصالة

؛ والشك أن  ، أو كما قال عليه الصالة مما يدل على أنه من املعلوم أنه ال وضوء إال للصالة مل أرد أن أصلي

جيب إال هذا هو األصل وأن من ادعى أن غري الصالة جيب الوضوء له فإن عليه الدليل وإال فاألصل أنه ال 

؟ فمنهم  فلننظر نقول: مس املصحف، مس املصحف اختلف فيه العلماء هل جتب له الطهارة أو ال . للصالة

واستدل  ال يمسه إال المطهرون )) ((من قال إن الطهارة واجب ملس املصحف واستدل بعضهم بقوله تعاىل: 

؛ فأما  بن حزم أن ال ميس القرآن إال طاهر آخرون بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الكتاب الذي كتبه لعمرو

ال يمسه  ((؛ ألن الضمري يف قوله:  فإنه ال يستقيم )) ال يمسه إال المطهرون ((استدالل األولني بقوله تعاىل: 

إنه لكتاب مبين في كتاب مكنون ال يمسه إال  ((؛ واقرأ:  ضمري املفعول به يعود إىل الكتاب املكنون ))

 المطهرون )) ((؛ وأيضا يقول:  الضمري يعود إىل أقرب مذكور وأقرب مذكور هو الكتاب املكنون المطهرون ))

؛ وأما حديث عمرو بن حزم  ؛ وفرق بني املطهر واملتطهر؛ فمنهم املطهرون ؟ هم املالئكة ومل يقل: إال املطهرون

مرسال فاملرسل من قسم الضعيف  ، يقول مادام فإن من ال يستدل باملرسل ال يراه حجة واحلديث مرسل مشهور

؛ اآلية نقول ال  ؛ فال يستقيم الدليل أو ال يستقيم االستدالل ؟ الدليل فال نثبت به حكما نلزم به عباد اهللا

؛ ومن رأى أن هذا احلديث املرسل بعينه حجة لتقي األمة له  ، وهذا نقول ال يستقيم الدليل يستقيم االستدالل

؛ إذا كان حجة فقال بعض العلماء حىت لو ثبت واحتججنا  وغريها قال إنه يكون حجة بقبول يف الزكاة والديات



؛  ، وحيتمل أن يراد به املتوضئ به فيما جاء به من األحكام فإن قوله: إال طاهر حيتمل أن يراد بالطاهر املؤمن

رد هذا نعم إذا وجد  ؛ فنقول يف ؛ وعلى هذا فال جتب الطهارة ملس املصحف ومع االحتمال يبطل االستدالل

؛ وأما مع رجحان أحد  االحتمال بطل االستدالل هذا إذا تساوى االحتماالن فليس أحدمها بأوىل من اآلخر

؛ فلو جعلنا لكل نص حيتمل وجهني جعلنا داللته ساقطة لضاعت علينا  االحتمالني فالواجب األخذ بالراجح

ن يراد بالطاهر املؤمن أو املراد بالطاهر املتوضئ ؟ الثاين أرجح ، أ ؛ فنقول أيهما أرجح أحكام كثرية وأدلة كثرية

؛ ألن وصف املؤمن أحب إىل  ألننا مل نعهد أن الرسول عليه الصالة والسالم كان يعرب عن املؤمن بالطاهر

قد يقول قائل: هذا الظاهر الذي قلتم يعارض أن الرسول عليه  النفوس وأقوى يف الثناء من وصف الطاهر .

الة والسالم ذكر ذلك يف الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم وقد بعثه إىل اليمن فيكون هذه قرينة على أن الص

وهذا الشك أنه مؤثر يف االستدالل لكن   املراد بالطاهر املؤمن ألنه متوجه إىل قوم كفار يدعوهم إىل اإلسالم ؟

؛ فالذي يظهر  ا عن املؤمن يضعف هذا الوجهكون الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يستعمل قط كلمة طاهر تعبري 

إذا قال قائل: أين الدليل  ، الطواف بقي علينا الطواف ، هذا هو الظاهر . أن مس املصحف ال جيوز إال بوضوء

( الطواف بالبيت نقول: الدليل قول عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما:  على أن الطواف تشرتط له الطهارة ؟

وهذا الكالم روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرفوعا وروي موقوفا على  أباح فيه الكالم )صالة إال أن اهللا 

؛ فرواية املرفوع ضعيفة يعين ال نقول إنه تعارض رفع ووقف فيجب األخذ بالرفع ألن الرافع معه زيادة  ابن عباس

؛ ألننا نقول كالم الرسول  ه موقوف عليهالعلم وألنه كثريا ما يعرب عما رواه مرفوعا بقول من عنده فيظن سامعه أن

عليه الصالة والسالم ال يتناقض وال خيالف الواقع وهذا متناقض ال يصح طردا وال عكسا؛ فلننظر إذا قلنا إنه 

صالة إال أن اهللا أباح فيه الكالم نقول جيب التكبري عند الدخول فيه والتسليم عند االنتهاء منه وقول سبحان ريب 

، الكعبة وأال يأكل فيه وال يشرب وهلم جرا؛ فنجد أنه خيالف  وسبحان ريب العظيم واالجتاه إىل القبلةاألعلى فيه 

؟ ال ميكن  الصالة يف أكثر مما يوافقها؛ وهل ميكن أن يرد عن املعصوم كالم تكون املخالفة فيه أكثر من املوافقة

طهارة؛ وهنا النظرة يف االستدالل أو يف الدليل أو ؛ وهلذا ليس يف هذا دليل على أن الطواف تشرتط له ال أن يرد

. على نقله وحيتاج الناس .؛ ألننا ال نقبل مثل هذا احلكم العام الذي  . فيهما ؟ فيهما مجيعا، النظر فيهما مجيعا

؛  ؛ البد أن تكون قد تواتر أو اشتهر على األقل إليه يف كل وقت وحني ال ميكن أن نقبله وهو ذا الثبوت اهلش

فلو قال قائل: دعونا من هذا  ؛ إذا ال تشرتط له الطهارة . وثانيا: أنه ال ميكن أن يكون مرفوعا لكونه متناقضا

اجلواب ال، ال  ؟ احلديث أليس الطائف إذا طاف البد أن يصلي ؟ فهل تقولون إن الطائف يصلي بال وضوء

؛ فنقول إن كان األمر  شرطا يف صحته؛ وليست الصالة بعد الطواف  ، نقول يطوف وال يصلي نقول بذلك



فإذا قال قائل: إن النيب عليه  قريبا ذهب وتوضأ وصلى وإن كان ال جيد ماء إال بعيدا فإن الصالة تسقط عنه .

قلنا: هذا  ؟ خذوا عني مناسككم ) (الصالة والسالم بالشك طاف متطهرا وصلى ركعتني خلف املقام وقال: 

ليس على العموم باإلمجاع وما أكثر املسائل اليت فعلتها الرسول وكانت على  خذوا عني مناسككم ) (احلديث 

؛ أما أن نقول إن  ؛ فنحن نقول: املستحب بالشك أن يطوف على طهارة وال إشكال يف هذا سبيل االستحباب

  الطهارة شرط يف الطواف وأن من طاف حمدثا فطوافه غري صحيح حىت ولو لزم من ذلك مشقة عظيمة كما لو

؛  كان الطواف بغري طهارة طواف اإلفاضة مث قدم إىل بلده وقلنا إن حجك مل يتم قد يكون فيه مشقة شديدة

ألن الزحام يكون شديدا ومدة الطواف تكون طويلة ورمبا  ؛ ويقع ذلك كثريا أعين عدم الطهارة يف هذه العصار

رج وتوضأ خرج وتوضأ مث رجع أحدث حيدث اإلنسان يف أثناء ذلك فهل نقول اخرج وتوضأ ؟ وإذا قلنا اخ

 ؛ على كل حال الذي نرى يف هذه املسألة أنه ال يشرتط للطواف وضوء حصل مثل األول هذا فيه مشقة شديدة

؛ ويكفينا أن نستدل ذه اآلية ونقول أي عمل  ؛ وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 فاغسلوا )) ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب الغسل يف الوجه ليل .تشرتط له الطهارة فعليك الد

ومن فوائد هذه اآلية:  . فاغسلوا )) ((؛ لقوله:  ويتفرع على ذلك أنه لو مسح وجهه مسحا مل يصح وضوئه .

وجوهكم  ((ه: ؛ لقول ، البد يغسل كل الوجه ، وجوب استيعاب الوجه بالوجه وجوب استيعاب الوجه بالغسل

وقال جيب  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جيب غسل شيء من الرأس خالفا ملا ذهب إليه بعض األصوليني . ))

؛ وجيب أن ميسح بعض  أن يغسل جزءا من الرأس ألنه ال يتحقق أنه غسل مجيع الوجه إال بغسل جزء من الرأس

؛ فيكون عندنا جزء من البدن جتب فيها  ح بعض الوجهألنه ال يتحقق أنه مسح الرأس كله إال مبس ؛ الوجه

حد الوجه  :فيقال ؛ طع؛ وهذا خالف ظاهر القرآن وهو يف احلقيقة نوع من التن ، وغسل طهارتان: مسح

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب غسل األيدي من  معروف وما زاد عن الوجه فليس بواجب أن يغسل .

ومن فوائد اآلية: أنه إذا أراد غسل اليد بدأ  .وأيديكم إلى المرافق ))  ((؛ لقوله:  أطراف األصابع إىل املرافق

 ؛ فإذا كانت املرفق هو الغاية لزم أن يكون أطراف األصابع هو البداية ؛ ألن إذا تفيد الغاية من أطراف األصابع

؛ وأما إذا حددت  ءت من وإىل؛ ألن الذي يقال فيه البداية والنهاية إذا جا ؛ لكن هذا شيء فيه من النظر

؛ بل نقول هذا حتديد  النهاية فقط وسكت عن البداية فإنه ال يدل على أن األفضل البداية من اجلانب اآلخر

؛ وعليه فال يظهر أنه من  للنهاية فقط ألنه البد أن حندد النهاية مهما كان، بدأنا من األطراف أو من الوسط

  ؛ بل يقال: الغسل ينتهي ذا والبدء من حيث شئت . صابع مث تأيت إىل املرفقاملشروع أن تبدأ بغسل أطراف األ



 إلى المرافق )) ((؛ وجه الداللة أن اهللا قال:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اليد عند اإلطالق هي الكف فقط

ين أن اليد عند اإلطالق ؛ واألمر كذلك أع ولو كانت اليد عند اإلطالق إىل املرافق لكان هذا القيد ال فائدة فيه

والسارق والسارقة  ((؛ لقوله تعاىل:  ؛ ولنا دليل يف هذا: يد السارق تقطع من مفصل الكف إمنا هي الكف

؛ يف التيمم إمنا يطهر الكف فقط وال يتجاوز إىل املرفق،  وال جيوز أن يتجاوز مفصل الكف فاقطعوا أيديهما ))

ومن  أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط وإن قيدت فهي مبا قيدت به .؛ إذا نستفيد من هذا  وهذا أمر واضح

ووجوب استيعاب  وامسحوا برؤوسكم )) ((؛ لقوله:  ، وجوب مسحه فوائد اآلية الكرمية: وجوب مسح الرأس

الباء  ؛ قال ابن الربهان: من ادعى أن الرأس باملسح؛ ألن الباء لالستيعاب ومل تأيت يف اللغة العربية إطالقا أبدا

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه لو غسل الرأس بدال عن املسح فإنه  للتبعيض فقد قال عن أهل اللغة مبا ال يعرفون .

من عمل عمال ليس عليه  (؛ وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال:  ؛ ألن اهللا أمر باملسح ال جيزئ

؛ وقال  صب املاء من املاسورة وعم مجيع الرأس فإنه ال جيزئهوعلى هذا فلو أدىل برأسه حىت  ) عملنا فهو رد

؛  ؛ النظر يقول إمنا وجب مسح الرأس ختفيفا على العباد دال بنظر ال بأثربعض العلماء إنه جيزئ مع الكراهة مست

اد فإذا أراد اإلنسان أن يأخذ مبا هو أكمل فال حرج عليه كما شرع للصائم أن يفطر عند غروب الشمس ولو أر 

؛ لكن هذا القول فيه نظر  الوصال فله أن يواصل إىل السحر وبعض العلماء يقول له أن يواصل يومني أو ثالثة

من عمل عمال ليس عليه أمرنا  (؛ ألن حديث عائشة:  أعين القول بإجزاء الغسل بدل املسح الرأس فيه نظر

وألن هذا من باب التنطع يف الدين وقد قال النيب عليه الصالة ، يقتضي رده أي رد الغسل بدل املسح  ) فهو رد

وأرجلكم )) وهي  ؛ لقوله: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب غسل الرجل . هلك المتنطعون ) (والسالم: 

؛ أما على قراءة اجلر فقد  ؛ هذا على قراءة النصب أي واغسلوا أرجلكم وجوهكم ))  ((معطوفة على قوله: 

، استدل ذه اآلية على جواز االقتصار على مسح الرجل  ض العلماء إنه جيزئ املسح أي مسح القدمقال بع

وقال إن اإلنسان يغسل رجله مرة وميسحها مرة أخرى، يغسلها على قراءة  وأرجلكم )) ((أخذا بقراءة الثانية: 

جاهة يعين لكان وجهة نظر جيدة لكن ؛ وهذا لو ال السنة لكان له نوعا من الو  النصب وميسحها على قراءة اجلر

، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يغسل قدميه ومل يرد حرف عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه   السنة تأىب ذلك

ويل  (؛ بل إنه ملا رأى بعض أصحابه قد غسل رجليه مبا ليس بغسل نادى بأعلى صوته:  كان ميسحهما

ب غسل القدم ؛ إذا كيف ننزل اآلية ؟ ننزل اآلية إما من جهة فدل ذلك على وجو  ) لألعقاب من النار

؛ أو ننزهلا  اإلعراب ننزهلا على ما سبق إن بعض أهل العربية قال إا جمرورة بااورة وأن حملها حقيقة النصب

؛ فإذا كانت مكشوفة فالفرض الغسل وإذا   على أن الرجل هلا حاالن: حال تكون مستورة وحال تكون مكشوفة



؛ ألن اليدين ما فيهما مسح حىت أن الرسول عليه  ؛ وهلذا مل يأت مثله يف اليدين كانت املستورة فالفرض املسح

وأخرج يده  الصالة والسالم ملا كانت عليه جبة شامية وصعب عليه أن خيرج يده من الكم أخرج الكم من اليد

؛ إذا نأخذ من القراءتني وجوب غسل  صحيحمن أسفل اجلبة وغسله عليه الصالة والسالم كما هو ثابت يف ال

وبناء  . ؛ فتكون فيها إشارة إىل مسح على اخلفني الرجل مىت ؟ إذا كانت مكشوفة ومسحها إذا كانت مستورة

ويدل له أن مغرية بن  ، على ذلك لالبس اخلفني أن خيلعهما ويغسل القدمني أو ميسحهما ؟ الثاين هو األفضل

فمسح عليهما  دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) (شعبة ملا أراد أن خيلع خفي النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: 

فهل نقول إن الرجل  . إلى الكعبين )) : ((؛ لقوله ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب غسل الرجل إىل الكعب .

؛ وذلك أن الرجل عند اإلطالق  اجلواب: نعم ني كما قلنا يف اليدين ؟أو القدم إذا أطلق يكون ملا دون الكعب

حدها مفصل العقب كما تعلمون أن قطاع الطريق الذين تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف يقطعون من أي 

؛  ؛ وهنا إذا قلنا الرجل إىل الكعبني دخل العقب مكان يف الرجل ؟ من مفصل العقب ويبقى العقب غري مقطوع

؛ وذهبت الرافضة إىل أن كعبني مها العظمان الناتئان على ظهر  لكعبني مها العظمان اللتان يف أسفل الساقألن ا

؛ الوجه األول: أم جعلوا  من وجوه ثالثة ؛ قال ابن كثري رمحه اهللا: وقد خالفوا أهل السنة يف تطهري الرجل القدم

لثاين: أم قالوا إن الواجب يف الرجل هو املسح دون حد التطهري إىل العظم الناتئ على ظهر القدم؛ الوجه ا

، والعجب أم أنكروا  ، قالوا ال جيوز املسح على اخلفني ؛ الوجه الثالث: أم أنكروا املسح على اخلفني الغسل

؛  ذلك مع أن من مجلة رواة املسح اإلمام علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إمام األئمة عندهم ومع ذلك خالفوه

لى كل حال لسنا اآلن يف موضع نقاش مع هذا الرأي ولكن نقول إن الكعبني مها العظمان الناتئان يف أسفل ع

   الساق .

  عن طواف عائشة وصفية رضي اهللا عنهما بالبيت يف حجة الوداع ؟ السائل :

عائشة  ؛ لكن هل هي وكذلك أيضا الصفيةالرسول عليه الصالة والسالم منع عائشة من الطواف  الشيخ :

؛ وهلذا لو  وصفية هل عليهما الوضوء ؟ أو عليهما احليض ؟ واحلائض ال يرخص هلا يف البقاء يف املسجد

   اضطرت احلائض إىل أن تطوف قلنا هلا طويف ولكن تلجمي حىت ال يتلوث املسجد بالدم وطويف للضرورة .

ري اإلتيان بالسنة يف غسله فهل جيزئه ذلك من كان عليه غسل اجلنابة فعمم اجلنابة جسمه باملاء من غ السائل :

  عن الوضوء ؟

هو مما كان عليه جنابة دخل الوضوء يف الغسل وصار احلكم للغسل فالبد يف هذه احلال إذا كان ال  الشيخ :

   وسيأيت الكالم عليه إن شاء اهللا . وإن كنتم جنبا فاطهروا )) ((؛ لقوله تعاىل:  يريد الوضوء البد أن يغسل رأسه



  من غسل رأسه يف الوضوء بدل املسح فهل جيزئه ذلك ؟ السائل :

   هو إذا مر يده عليه صار مسحا؛ لكنه مكروه ملخالفته الصفة املطلوبة يف الوضوء ألنه مسح. الشيخ :

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يذكر اهللا على كل أحيانه فكيف يقال إن ملس املصحف للمحدث ال  السائل :

  جيوز ؟

  ، يذكر اهللا يعين عام الذكر أو غري عام ؟  ؟ عام وجل عام أو خاص وهل ذكر اهللا عز يخ :الش

  ؛  عام السائل :

  هل جيوز أن خيصص العام أو ال ؟  الشيخ :

  ؛  جيوز السائل :

، قلنا هذا العموم دل الدليل على أن  نقول هذا العموم إن سلمنا أن القرآن يدخل يف مطلق الذكر الشيخ :

؛ فهو  ، املسألة مس املصحف ، مث إننا نقول ما هي املسألة قراءة القرآن القرآن البد أن ميسه اإلنسان وهو طاهر

، يظن بعض الناس إن هذا احلديث يعارض القول  غري داخل يف هذا إطالقا والرسول يقرأ القرآن بال مصحف

؛ وهلذا نقول ملن ليس على وضوء إذا  خرىبوجوب الوضوء ملس املصحف ومها مسألتان كل واحد مستقلة عن األ

   ، طيب واضح ؟ نعم . أردت أن تقرأ من املصحف فاجعل بينك وبينه حائل واقرأ

  هل احلديث املرسل الذي عمل به أهل العلم يدل على أن له أصل يف الدين ؟ السائل :

تلقته األمة بالقبول وعملت به دل ذلك ؛ قلنا إنه مرسل لكن العلماء تلقوه بالقبول واملرسل إذا  أي نعم الشيخ :

؛ وما  ، وهذا مشهور عند العلماء ؛ وهذه من الفائدة احلديثية اليت تفوت على كثري من الناس على أن له أصال

   أحسن البحث الذي ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف مقدمة التفسري حول هذا املوضوع .

  اإلبل قد اعتربوه دليل.أسنان ذين أخذوا به يف الديات وأخذوا به يف الزكاة و ، العلماء ال صححه غريه الشيخ :

  ما معىن تلقته األمة بالقبول ؟ السائل :

؛ يكفي  يعين عملوا به ، عملوا به وأخذوا به إن كان خربا فبالتصديق وإن كان عمال فباعتباره حكما الشيخ :

   األئمة إذا أخذ به األئمة يكفي  .

  

  هل مداومة النيب صلى اهللا عليه وسلم على صفة الوضوء يدل على أن الرتتيب يف الوضوء واجب ؟ السائل :

إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده في  (لو قيل ذا رديناه بقوله عليه الصالة والسالم:  الشيخ :

  فأوجب الغسل فيما إذا كان قد قام من نومه. اإلناء حتى يغسلها ثالثا )



  ؛ ما يدل على هذا مادام عندنا نص من القرآن والسنة يكفي :الشيخ 

  دل على الوجوب يف بعض األحكام  السائل :

لكن ما فيه معارض اليت استدلنا منه باملداومة على الوجوب بعض األحيان  صحيح يف بعض األحكام الشيخ :

   ليس هلا معارض .

  .على أن اإلنسان طاهر حىت وإن كان على جنابة  الشيخ :

  أي نعم هذا يدل على أن اإلنسان طاهر حىت لو كان عليه جنابة فهو طاهر. الشيخ :

   ال ما يصح هذا ألن عندنا دليل . الشيخ :

ين آمنوا يا أيها الذ ((قال اهللا تبارك وتعاىل:  )) بسم اهللا الرحمن الرحيم(( ؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 

، والكعبان  من فوائد اآلية: وجوب غسل الرجلني إىل الكعبني ؛ وصلنا إىل ؟ نعم . ذكرنا فوائدها ؟ طيب ))... 

؛ ولذلك  ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب الرتتيب بني األعضاء يف الوضوء . داخالن يف الغسل كما هو معروف

، واجلواب للشرط يكون مرتبا يف ذاته كما هو  جواب للشرط فاغسلوا )) ((؛ الوجه األول: أن قوله:  وجهان

كذلك لزم   فإذا كان إذا قمتم )) ((مرتب على ... ؛ فقوله: اغسلوا  إذا قمتم فاغسلوا،   مرتب على فعل الشرط

؛ الوجه اآلخر: أن اهللا أدخل املمسوح بني  ، هذا وجه أن يكون هذا الفعل املرتب على شيء هو بنفسه مرتبا

املغسوالت وال نعلم هلذا فائدة إال الرتتيب وهو أن يكون تطهري الرأس يف حمله أي بني غسل اليدين وغسل 

قد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حني أقبل على الصفا ؛ أما من السنة ف ، هذا مأخوذ من اآلية نفسها الرجلني

؛  ابدءوا ) بلفظ األمر ويف لفظ يف غري الصحيح قال: ( ) أبدأ بما بدأ اهللا به (بعد الطواف وأراد السعي قال: 

 ؛ وعلى هذا يكون دليل الرتتيب من وجهني من آية ومن دليل وهذا يدل على أن ما بدأ اهللا به فهو أحق بالتقدمي

؛ وجهه أن غسل هذه األعضاء جاء مرتبا على  ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب املواالة منفصل من السنة .

الشرط؛ فالبد أن يكون أجزاء هذا الفعل املرتب على الشرط البد أن تكون متوالية ألن الشرط يعقبه املشروط، 

الوضوء عبادة واحدة فإذا جزأه مل يظهر كونه عبادة ؛ أما من حيث النظر فيقال: إن  هذا وجه الداللة من اآلية

لو غسل وجهه الساعة واحدة وغسل يديه يف الساعة الثانية ومسح رأسه يف الساعة الثالثة وغسل  واحدة يعين

؛ إذا البد من املواالة . ولكن كيف حند املواالة ؟ من  رجليه يف الساعة الرابعة فإنه ال يتبني أن هذا عبادة واحدة

، وما مل جيري  علماء من قال إننا ال حندها حبد ونقول ما جرى العرف فيه أنه منفصل فقد فات فيه املواالةال

؛ وحده بعض العلماء حتدى آخر قد يكون أكثر انضباطا وقال: حد املواالة أن ال  العرف أنه منفصل فهو متصل



؛ وبناء على ذلك لو أنه يبس  املذهب ينشف العضو قبل غسل الذي بعده بزمن معتدل، وهذا هو املشهور من

  العضو قبل أن يغسل الثاين يف زمن معتدل انقطعت املواالة وإذا انقطعت املواالة وجب إعادة الوضوء من األول.

، عن هذا أو والذي قبله ـ لو أنه توضأ منعكسا فبدأ بالرجلني مث الرأس مث الوجه هل يصح وضوئه  يتفرع عن هذا

؛ بل قد يكون خطرا  ، ال يصح أن عضو من األعضاء إن كان عبثا ن كان عبثا فغري صحيحفاجلواب إ ؟ أم ال

؛ وإن كان نسيانا أو جهال صح غسل الوجه فقط مث يطهر ما بعده، هذا  على دين املرء أن يعبث بشريعة اهللا

؛ وإن كان ناسيا أو  كله؛ ألنه إذا كان عابثا فقد عمل عمال ليس عليه أمر اهللا ورسوله فيكون مردودا   بالرتتيب

ومن فوائد اآلية  جاهال فإنه معفو عنه وحينئذ نقول كأنك ابتدأت من اآلن فغسلت الوجه فأكمل الباقي .

ومن فوائدها:  وإن كنتم جنبا فاطهروا )) . ((؛ لقول اهللا تعاىل:  الكرمية: وجوب غسل البدن كامال من اجلنابة

الغسل لو بدأ من أسفل بدنه أو من وسط بدنه أو من أعلى بدنه وعمه  ، وأن أنه ال يشرتط يف الغسل الرتتيب

؛ وقال بعض الناس: بل جيب الغسل كما  ومل يفسر فاطهروا )) ((؛ ألن اهللا تعاىل قال:  باملاء كان ذلك جمزئا

وعلى هذا فالبد أن ؛  ؛ وقال إن هذه اآلية جمملة بينتها السنة النبوية اغتسل النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

فبني الرسول  أقيموا الصالة )) ((قال وهذا كقوله: ؛  يكون االغتسال كاغتسال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

؛ ولكن هذا ضعيف والصواب أنه ال  صلوا كما رأيتموني أصلي ) (عليه الصالة والسالم كيف إقامتها وقال: 

حيح البخاري يف قصة الرجل الذي مل يره النيب صلى اهللا عليه وآله يشرتط فيه الرتتيب ويدل لذلك أنه ثبت يف ص

وسلم يصلي بعد أن انتهى من صالته فسأله ملاذا مل تصل ؟ قال: أصابتين جنابة وال ماء يعين ليس عندي ماء 

 ، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك؛ وبعد ذلك جيء باملاء وانتهى الناس من الشرب وسقي إبلهم مث أغتسل به

؛ فأخذه الرجل  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حني بقي البقية قال هلذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك

؛ وعلى  ؛ ووجه الداللة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يذكر له كيف يغتسل، قال أفرغه على نفسك واغتسل

؟ أن يعم البدن على أي كيفية   غسل أن أيشهذا فيكون هذا احلديث موافقا لظاهر القرآن وهو أن الواجب يف ال

فإن قال قائل: إذا انغمس الرجل يف بركة أو يف حبر ناويا بطء احلدث  . ؛ لكن الشك أن اتباع السنة أوىل كانت

 البد من املضمضة واالستنشاق .  ؟ نقول نعم يكفي لكن من اجلنابة مث خرج يكفي



، وأن الغسل لو بدأ من أسفل بدنه أو من وسط بدنه أو من  ومن فوائدها: أنه ال يشرتط يف الغسل الرتتيب

؛ وقال بعض الناس: بل  ومل يفسر فاطهروا )) ((؛ ألن اهللا تعاىل قال:  أعلى بدنه وعمه باملاء كان ذلك جمزئا

؛  وقال إن هذه اآلية جمملة بينتها السنة النبوية؛  جيب الغسل كما اغتسل النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

أقيموا  ((؛ قال وهذا كقوله:  وعلى هذا فالبد أن يكون االغتسال كاغتسال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

؛ ولكن هذا  صلوا كما رأيتموني أصلي ) (فبني الرسول عليه الصالة والسالم كيف إقامتها وقال:  الصالة ))

أنه ال يشرتط فيه الرتتيب ويدل لذلك أنه ثبت يف صحيح البخاري يف قصة الرجل الذي مل يره ضعيف والصواب 

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يصلي بعد أن انتهى من صالته فسأله ملاذا مل تصل ؟ قال: أصابتين جنابة وال ماء 

لك جيء باملاء وانتهى الناس من ؛ وبعد ذ ، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك يعين ليس عندي ماء أغتسل به

الشرب وسقي إبلهم مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حني بقي البقية قال هلذا الرجل خذ هذا فأفرغه على 

، قال أفرغه  ؛ ووجه الداللة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يذكر له كيف يغتسل نفسك؛ فأخذه الرجل واغتسل

؟ أن يعم  ا احلديث موافقا لظاهر القرآن وهو أن الواجب يف الغسل أن أيش؛ وعلى هذا فيكون هذ على نفسك

فإن قال قائل: إذا انغمس الرجل يف برك أو يف  ؛ لكن الشك أن اتباع السنة أوىل . البدن على أي كيفية كانت

ومن ؟ نقول نعم يكفي لكن البد من املضمضة واالستنشاق .  حبر ناويا بطء احلدث من اجلنابة مث خرج يكفي

؛ فيجوز أن يغتسل بعض بدنه يف أول النهار وبعض بدنه يف  فوائد هذه اآلية: أنه ال تشرتط املواالة يف الغسل

؛  ؛ وليس كالوضوء الذي رتب على شرط فصار البد فيه من املواالة ؛ ألنه يصدق عليه أن طهر آخر النهار

املشهور من املذهب ولكن الراجح أنه البد من املواالة وأنه لو غسل بعض جسده مث ترك الباقي حىت  وهذا هو

ومن فوائد  ؛ والتعليل أن هذه عبادة واحدة فالبد من أن تتوال أجزائها . نشف فإنه البد أن يعيد ما غسله أوال

وإن   ((؛ وجه الداللة أن اهللا قال:  ء معه، وأنه ال جيب الوضو  هذه اآلية: أن غسل اجلنابة تستباح به الصالة

؛ والشك  ومل يذكر وضوءا حىت لو مل ينو إال الرفع احلدث األكرب فإنه جيزئه لعموم اآلية كنتم جنبا فاطهروا ))

؛ إن نوى رفع احلدثني  أن املغتسل إما أن ينوي رفع حدثني أو ينوي رفع احلدث أو ينوي السباح يف الصالة

وإن نوى  إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) (؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم:  أجزئه وال إشكال

؟  ؛ وجهه ، وإن نوى السباح يف الصالة فالشك أن يرتع احلدث األصغر واألكرب السباح يف الصالة  أجزئه أيضا

من قال إنه ال جيزئ عن احلدث ؛ وإن نوى رفع احلدث األكرب فقط فمن العلماء  أن الصالة ال تستباح إال بذلك

ومن فوائد اآلية الكرمية:  . ، إنه جيزئ ألن اهللا مل يذكر سوى ذلك األكرب ومنهم من قال إنه جيزئ وهو الراجح

يعين  وإن كنتم مرضى )) ((؛ لقوله: لقوله:  ، من أسباب جواز التيمم أن املرض من أسباب جواز التيمم



فلم جتدوا ماء )) فظاهر اآلية أن  إىل قوله: (( وإن كنتم مرضى أو على سفر )) ((؛ ولكن اآلية الكرمية  فتيمموا

؛ فإما أن نأخذ بظاهر اآلية ونقول املريض ال يتمم إال لعدم املاء وحينئذ يبقى  املريض ال يتيمم إال عدم املاء

كان مريضا أوال، سواء كان مريضا ؛ ملاذا ؟ ألن من مل جيد املاء يباح له التيمم سواء   التقييد للمرض ال فائدة فيه

يدل  ما يريد اهللا أن يجعل عليكم من حرج )) ((؛ فيقال اجلواب ـ واهللا أعلم ـ إن قوله تعاىل:  أو غري مريض

؛ ألن  ؛ وأما التقييد بعدم وجود املاء فهو للمسافر على أن املراد املريض الذي يلحقه احلرج من استعمال املاء

،  ؛ فيكون تيمم املسافر مشروطا بأيش ؟ بعدم وجود املاء املاء إذا وجده وال يلحقه حرج بهاملسافر ال يشق عليه 

ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم  ((ويكون تيمم املريض مشروطا بوجود احلرج؛ لقوله: 

سواء كان من  أو إذا طرأ موجبومن فوائد اآلية الكرمية: أن الدين يسر سواء من أصل املشروعات الشرعية  . ))

؛ لكنها ال تسقط الواجب إال يف حدود  ؛ ألن املشقة جتلب التيسري أصل املشروعات أو إذا وجد سبب للرخصة

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جيب التطهر بغري املاء يعين لو كان مع اإلنسان نبيذ أو شاي مثال أو  الشرع .

ومن فوائد اآلية  . )) فلم تجدوا ماء ((؛ ألن اهللا جعل آلة الطهارة هي املاء  جيب عليهلبني فإنه ال يتطهر به ال 

تجدوا ماء  ((؛ لعموم اآلية  الكرمية: أن املاء مادام يطلق عليه املاء أو اسم املاء فإنه مطهر ولو تغري بشيء طاهر

ومن فوائد  فإنه جيب التطهر به ولو مع التغري .؛ فمادام اسم املاء باقيا  وأنتم تعلمون ماء نكرة يف سياق النفي)) 

؛  وقال العلماء: وال يقال مل جيد إال ملن طلب فلم تجدوا ماء )) ((؛ لقوله:  اآلية الكرمية: وجوب طلب املاء

؛ ولكن كيف يكون هذا الطلب  ؛ أما اإلنسان باق قاعدا ويقول مل أجد هذا غري صحيح فيقول طلبت فلم أجد

،  ن يطلب املاء من مسافات بعيدة أو بقدر ما يكون أو بقدر ما ال يكون فيه مشقة ؟ الثاينهل جيب عليه أ

فإن قال قائل: لو   يعين جيب عليه أن يطلب املاء يف األماكن القريبة منه اليت ال يلحقه حرج بطلب املاء فيها .

نقول: إذا كان يعلم أنه ال  ؟ أو ال أيعيد، مث وجد املاء بعد الصالة قريبا منه  كان يف أرض وال يعلم أن حوله ماء

؛ أما إذا كان مل  ماء فيها وأن املاء حدث من بعد كأرض مثال حفر فيها بعد خربته فهذا ال يعيد ألنه جاهل

فلم  ((يطلب مث وجد املاء بعد صالته فهذا عليه اإلعادة وذلك ألنه مفرط حيث مل يطلب واهللا عزوجل يقول: 

فتيمموا  ((؛ لقوله:  فوائد هذه اآلية الكرمية: جواز التيمم على ظهر األرض أيا كانتومن  . تجدوا ماء ))

 ؛ املهم أنه يسمى صعيدا . سواء كان الصعيد رمليا أو حجريا أو سبخة أو يابسا أو رطبا يعين نديا )) صعيدا

أو جاء أحد  ((لقوله تعاىل: ؛  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال ينقض الوضوء إال الغائط سواء ببول أو بعذرة

؛ وهلذا مل جيمع العلماء على نواقض الوضوء إال على هذا أي ما خرج  ومل يذكر سوى ذلكمنكم من الغائط )) 

؛ وعليه  ، كل النواقض ما عدى هذا فيها خالف ؛ وما عدى ذلك ففيه خالف من السبيلني القبل والدبر



؛ والبقية  الوضوء وهو اخلارج من السبيلني من بول أو غائطفنقول: القرآن دل على ناقض واحد من نواقض 

حتتاج إىل دليل فإن وجد دليل من السنة أخذنا به وإن مل يوجد فاألصل بقاء الوضوء ألن اإلنسان مبقتضى دليل 

، من العلماء من  ؛ فلننظر شرعي وارتفع حدثه مبقتضى دليل شرعي فال ميكن أن ننقض هذا إال بدليل شرعي

أو  ((ويف قراءة:  أو المستم النساء )) (( اآلية دليل على أن مس املرأة ينقض الوضوء؛ لقوله تعاىل: قال يف

ولكن سبق يف التفسري أن قلنا إن القول الراجح املتعني أن املراد باملالمسة باجلماع وبينا وجه ذلك فيما  لمستم ))

، اخلارج من السبيلني عرفنا أنه ناقض  بقية النواقض ننظر اآلن سبق أثرا ونظرا ولعلكم تذكرون إن شاء اهللا .

؛ اخلارج من بقية البدن ال ينقض الوضوء كالدم وما تفرع منه والقيء والعرق والريق وما أشبه  مبقتضى آية الكرمية

، الصحابة  ؛ فإن ادعى أحد أن شيا من هذا ينقض الوضوء قلنا هات الدليل ، كل هذا ال ينقض الوضوء ذلك

هللا عنهم كانوا يصابون باجلراح وكانوا يقيئون ومع ذلك ولشدة دعاء احلاجة على بيانه مل يرد عن النيب رضي ا

ملس املرأة من الثالث:  نقض .؛ وعلى هذا فال  أن ذلك ناقض الوضوءصلى اهللا عليه وسلم على وجه يثبت 

ناقض الوضوء إال إذا خرج شيء فهذا تقبيل أو مباشرة أو غري ذلك سوى اجلماع ليس يف السنة ما يدل على أنه 

وهو على وضوء ومل خيرج منه شيء فوضوئه باق على  ؛ وعلى هذا فلو أن إنسانا قبل زوجته يكون النقد باخلارج

، هل  ، النوم أيضا فيه خالف، يف خالف يبلغ إىل مثانية أقوال الرابع: النوم ؛ ؛ هذا كم ؟ ثالثة ؟ نعم حاله

، أنه ناقض لكن بشرط أن يكون مظنة احلدث وهو النوم املستغرق  والصحيح أنه ناقض؛  ينقض أو ال ينقض

؛ وأما النوم اليسري الذي يرتاءى لإلنسان األحالم ولكنه ساحر لو  الذي لو أحدث اإلنسان فيه مل حيس بنفسه

خرة حىت ختفق ؛ وقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم ينتظرون العشاء اآل ؛ فهذا ال ينقض الوضوء أحدث ألحس

؛ قال ألنه ال  ، وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم من نعس يف صالته أن ينصرف رؤوسهم مث يصلون وال يتوضئون

؛ فدل ذلك على أن النوم اليسري ال ينقض  يدري أيدعو لنفسه أم يدعو عليها أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم

سري هو الذي لو أحدث اإلنسان حال نومه ألحس بنفسه وال فرق ؛ ولكن ما هو النوم اليسري ؟ النوم الي الوضوء

،  بلاخلامس: أكل حلم اإل بني أن يكون مضطجعا أو متكئا أو جالسا أو قائما أو راكعا وبعد ذلك ؟ اخلامس ؛

، واألئمة الثالثة كلهم على  فيه خالف والنقض فيه من مفردات اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل بلأكل حلم اإل

توضئوا من لحوم اإلبل  (؛ ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال:  ف لكن الرجوع للدليل هو احلاكمخال

؛ وهذا يدل  ؛ وسئل عن الوضوء من حلوم الغنم قال: إن شئت وأنه سئل أن أتوضأ من حلوم اإلبل ؟ قال: نعم )

ء وتركه يف أكل حلم الغنم وقال يف حلم ؛ والدليل أنه خري بني الوضو  على وجوب الوضوء من أكل حلم اإلبل

؛ وال  ، وأنه البد أن يتوضأ منه ؛ فإذا خري يف حلم الغنم دل على أن حلم اإلبل ال خيار فيه اإلبل: نعم توضأ



فإذا قال قائل: إنه قد ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه أهل السنن  فرق بني أن يكون نيا أو مطبوخا .

أن آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو ترك الوضوء مما  (بر رضي اهللا عنه: من حديث جا

فاجلواب: أن هذا عام  ؛ وما اسم املوصول يشمل حلم اإلبل وغريه ؟ مما مست النارترك الوضوء  مست النار )

النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ وإمنا قال جابر ذلك ألن  ، ومعلوم أن اخلاص يقضي على العام وحلم اإلبل خاص

، مث بعد ذلك نسخ األمر  أمر أوال أن يتوضأ اإلنسان إذا أكل ما مسته النار حىت اخلبز إذا أكلها يتوضأ منها

أي نعم مس الفرج، مس الذكر  ؛ ما الذي بقي ؟ مس الفرج . وصار الوضوء من ما مست النار ليس بواجب

؛ ففي بعضها األمر بالوضوء ويف بعضها أن ال وضوء  ها األحاديث، واختلفت في أيضا فيه خالف بني العلماء

، ملا سئل عن رجل ميس ذكره يف الصالة  ؛ وعلل النيب عليه الصالة والسالم عدم الوضوء منه بأنه بضعة منك منه

نه ال ؛ ومعلوم أن اإلنسان إذا مس جزءا م ؛ والبضعة يعين اجلزء ، إمنا هو بضعة منك أعليه الوضوء ؟ قال:ال

، لو مس رأسه أو مس يده األخرى أو مس رجله أو بطنه أو ظهره مل ينتقض الوضوء فكذلك إذا  ينتقض الوضوء

؛ ألنه ال ميكن أن يكون ذكر اإلنسان  ؛ وهذا التعليل تعليل بعلة ثابتة ال ميكن أن تتغري ، كلها أعضاء مس ذكره

، مث إن العلة هنا  كن أن تتغري صار احلكم ال ميكن أن يتغري؛ وإذا كانت العلة ال مي غري بضعة منه فهو ال يتغري

؛ وعلى هذا فال ضوء  خرب من الرسول عليه الصالة والسالم علة منصوصة بلفظ اخلرب واخلرب ال ميكن أن يتخلف

؛ لكن قد ورد عن النيب عليه الصالة والسالم حديث آخر يقابل أن الرسول عليه الصالة والسالم  عن مس الذكر

فيقال: هذا احلديث عام وإن شئت  من مس ذكره فليتوضأ ) (وهذا عام   من مس ذكره فليتوضأ ) (ال: ق

؛ فما  ؛ وإذا كان كذلك وجب أن حيمل على معىن ال ينايف احلديث األول ، مس ، من مس ذكره فقل مطلق

؛  فإنه ال وضوء عليه ألنه بضعةهو املعىن الذي ال ينافيه ؟ نقول: إذا مس اإلنسان ذكره كما ميس بقية أعضائه 

؛ ألنه يف هذه احلال ليس مسه كمس بضعة  أما إذا مس للمعىن الذي خيتص بالذكر وهو الشهوة فعليه الوضوء

؛ ألن اإلنسان قد  مظنة احلدثبل مسه املس الذي خيتص بالذكر وهو الشهوة وألن الشهوة  ؛ من اإلنسان

؛ وعليه فيكون الراجح يف هذه املسألة أن من مس ذكره  باليقنيميضي بدون أن يشعر بذلك فأحلقت املظنة 

؛ وفيه  ؛ وهذا أعجب األقوال لشهوة انتقض وضوءه ووجب عليه الوضوء ومن مسه لغري شهوة فال وضوء عليه

؛ وإذا قلت فيه  وافقت قول من يقول ال وضوء فيه مطلقا ؛ ألنك إذا قلت ال وضوء اجلمع بني األقوال أيضا

 باقي ؟ تغسيل امليت . نيهو التحس ؛ ويكون هذا التفصيل وافقت قول من يقول إن فيه الوضوء مطلقاالوضوء 

؛ وعلى هذا فال يكون ناقض  ، حديثه ضعيف وال دليل على أنه ناقض الوضوء تغسيل امليت ال دليل عليه

محل اجلنازة ما  ، ؛ ال اجلنازة؛ بقي ؟ محل  الوضوء حىت لو قلنا إن امليت كله عورة فإنه ال ينتقض وضوء غاسله



؛ ولكن اهللا  الردة يف الواقع أا حتبط األعمال كلها ؛ بقينا الردة ؛ ينتقض الوضوء وال أظن أن أحدا قال به

؛ لكن إذا قلنا بأنه جيب على من أسلم أن يغتسل صار  اشرتط حلبوط العمل ا أن ميوت اإلنسان على الكفر

من  ؛ ووجوب االغتسال ملن أسلم فيه خالف أيضا ورمبا يذكر يف مكان آخر . ةالوضوء واجبا من هذه الناحي

إن كنتم  ((؛ ألن اآلية واضحة  فوائد هذه اآلية الكرمية: أن التيمم جائز يف احلدث األصغر ويف احلدث األكرب

ستم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو الم ((مث قال:  جنبا فاطهروا ))

ذكر اهللا التيمم بعد الوضوء وبعد الغسل من اجلنابة فيكون يف ذلك دليل على أن من  فلم تجدوا ماء فتيمموا ))

حىت إن عمر بن  ؛ وهذه املسألة صار فيها خالف قدمي عليه غسل اجلنابة إذا مل جيد املاء فإنه يتيمم ويصلي

؛ وكان يرى أي عمر أن من كان  فتاء جبواز التيمم للجنباخلطاب رضي اهللا عنه أنكر على عمار بن ياسر اإل

؛ ولكن عمار بن ياسر ذكره رضي اهللا عنه ذكره أن النيب صلى  عليه جنابة ينتظر حىت يصل إىل املاء مث يغتسل

اهللا عليه وسلم بعثه هو وعمر يف حاجة وأن عمار بن ياسر أجنب فتمرغ يف الصعيد كما تتمرغ الدابة ظنا منه 

؛ ومعلوم أن اجلنب جيب عليه يف طهارة املاء أن يعم بدنه فظن أن  اهللا عنه أن طهارة التيمم كطهارة املاءرضي 

؛ فأخربه النيب صلى اهللا عليه  طهارة الرتاب كذلك فتمرغ يف الرتاب مث ملا قدم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربه

يا أمري املؤمنني إن شئت أن ال أحدث به ملا أوجب اهللا ، مث قال عمار  وسلم أنه يكفيه أن ميسح وجهه ويديه

، مث إن األمة أمجعت بعد  ، نوليك ما توليت يعين فحدث به فجعل حيدث به ؛ قال: ال علي من طاعتك فعلت

   ذلك على أن التيمم يكون يف اجلنابة ويكون يف احلدث األصغر .

ما رأيتم قول الراجح أنه أظن بعضهم يرى اإلطالق لكن ك؛ و  ، الصغري يقيدون مبا له سبع سنوات ال ال الشيخ :

  البد . 

املريض إذا أصابته جنابة وتيمم هلا فهل يلزمه الوضوء لبقية الصلوات وهل أيضا فاقد املاء الذي عليه  السائل :

  جنابة مل جيد إال ماءا يكفي لوضوءه فهل يتوضأ ؟

يستطيع أن يغتسل فهل يلزمه الوضوء ؟ وإذا كان أيضا عادم ، يقول: إذا كان املريض ال  هذا سؤال مهم الشيخ :

  املاء وهو عليه اجلنابة مل جيد إال ماء يكفي لوضوءه فهل يتوضأ ؟



؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الرجل ينام  ؛ ألنه الشك أن الوضوء خيفف اجلنابة الظاهر نعم الشيخ :

 لضوء له تأثري يفا؛ فإذا كان  أيضا اجلنب إذا أراد اجللوس يف املسجد يتوضأ؛ وكان  وهو جنب قال نعم إذا توضأ

   .اجلنابة فليتوضأ  ختفيف

  هل جيب على من رجا وجود املاء أن يؤخر الصالة إىل آخر وقتها ؟ السائل :

   ؛ لكن التأخري أفضل . ؛ ألنه توجه إليه األمر من أول الصالة ال جيب عليه ذلك الشيخ :

إذا أجنب الرجل ومل جيد املاء وكان جاهال حبكم التيمم ففعل مثل ما فعل عمار بن ياسر فهل جيزئ  :السائل 

  هذا عنه أو يتيمم مرة أخرى ؟

   ما ظنك بإفتاء الرسول عليه الصالة والسالم لعمار ؟ هل أمره أن يعيد ؟ الشيخ :

   ؛ ما أمره  السائل :

  كيف ؟    الشيخ :

  ،  وهو جهل به السائل :

؛ على كل  ، مث إذا قدرنا أنه مل ينزل فظاهر احلديث أنه نزل قبل سؤال عمار ما نقول إن احلكم مل ينزل الشيخ :

   ؛ أما ما مضى فهو جاهل ال شيء عليه . حال نقول إنه ليس عليه شيء لكنه من اآلن يتيمم

  ؟ وملسها أكثر شهوة من مس الذكر ، وتقبيل املرأة مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان املس بشهوة :قلنا السائل :

صحيح رمبا يرد علينا املورد ذا فنقول: إن مس املرأة مل يرد فيه أن الرسول عليه الصالة والسالم أنه أمر  الشيخ :

  ؛ لو ورد محلنا على هذا . بل كان يقبل بعض نسائه وخيرج إىل صالته وال يتوضأ بالوضوء منه

  التيمم فكان كلما أراد التيمم مسح أعضاء وضوءه بالرتاب كما يتوضأ فماذا عليه ؟رجل جاهل بكيفية  السائل :

   إذا كان ال يعرف إال هذا فال شيء عليه . كيز هذا سؤال مثل سؤال  الشيخ :

   إن كنت جنبا فلم جتد ماء فتيمم . اغسلنقول له  الشيخ :

  



، أكل  ينقض الوضوء إال ما جاءت به السنة: النوم؛ ما  ، أبدا ال، ما ينقض الوضوء إال ما ذكرنا لك الشيخ :

  وما خرج من السبيلني .  حلم اإلبل

  من اغتسل للجنابة ومل يستنشق فهل غسله صحيح ؟ السائل :

ما صح غسله والدليل على هذا أنه جيب أن يطهر الفم واألنف يف احلدث األصغر ففي األكرب من باب  الشيخ :

   أوىل .

  فاقد املاء ويف أثناء صالته وجد املاء فهل يقطع صالته ؟من كان  السائل :

؛ فيكون كالذي أحدث أثناء الصالة جيب عليه أن  ألن وجود املاء يبطل التيمم؛ الصحيح أنه يقطعها  الشيخ :

   يعيد الصالة من جديد .

  اجلنب إذا عم جسده باملاء فهل يكفيه عن الوضوء ؟ السائل :

  . وإن كنتم جنبا فاطهروا )) ((، أي نعم ألن اهللا قال:  الوضوءأي نعم يكفي  الشيخ :

   أظن ما كملنا الفوائد ؟

أو جاء  ((؛ وجهه قوله تعاىل:  من فوائد اآلية الكرمية: ينبغي لقاضي احلاجة أن يسترت حىت يتوارى عن الناس

نبيهم صلى اهللا عليه وآله وسلم فإن هذا هو سنة الصحابة رضي اهللا عنهم يف حياة أحد منكم من الغائط )) 

؛ ولكن ليس كون  فيكون هذا دليل على أن من هديهم االستتارة عن األعني والشك أنه من كمال األدب

اإلنسان أمام الناس إذا كان قد سرت عورته ليس هذا من األمور املذمومة ألنه فعله من هو أشد الناس حياء حممد 

، بال فيها قائما وكان  حني أتى سباطة قوم فبال فيها عليه الصالة والسالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

، حيث كان االقتصار على أربعة أعضاء  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: حكمة الشرع يف التطهري حذيفة حوله .

بالرجل والبصر  ألن هذه األعضاء هي غالبا أدواة العمل وآالت العمل فالبطش باليد واملشي ؛ يف احلدث األصغر

؛ أما يف  ؛ فشرعت التطهري هلذه األعضاء األربعة ، والسمع والتخيل والتفكري يف الرأس والشم والكالم يف الوجه

؛ وهلذا يتعب اإلنسان إذا  ؛ وذلك ألن اجلنابة ختلخل البدن كله اجلماعة فشرع أن يطهر اإلنسان مجيع بدنه

اجلنابة تؤثر أعين أن ـ ؛ ويدل هلذا  د أن يغتسل فإن مل ميكن فليتوضأحصلت منه اجلنابة ويؤمر إذا أراد أن يعو 

أن الرجل إذا زىن وهو حمصن فإنه يرجم باحلجارة حىت ميوت من أجل يذوق مجيع بدنه أمل  ـ على مجيع البدن



من  ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: التكنية عما يستقبح ذكره العقوبة كما ذاق لذة الشهوة احملرمة .

أن التيمم جائز جلميع ما على ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  )) .أو المستم النساء  ((وقوله:  الغائط ))

فامسحوا  ((فإن قال قائل: ننازع يف هذه الفائدة لقوله:  األرض سواء كان رمال أم ترابا أو حجرا أو غري ذلك .

ض وال ميكن أن يكون شيء يعلق باليد من األرض إال إذا كانت ومن تقتضي التبعي بوجوهكم وأيديكم منه ))

؛ وأما التيمم  ، وهو دليل من يقول إنه البد أن يكون التيمم بأرض هلا تراب قلنا هذا اإليراد وارد الشك ترابية ؟

ة أن ؛ لكن اجلواب على هذا اإليراد هو أنه قد علم للضرور  على ما ال تراب فيه وال غبار فيه فإنه ال يصح

الرسول عليه الصالة والسالم كان يسافر األسفار الطويلة يف أيام الشتاء وأيام الصيف ويف أسفاره مير بالرمال ومير 

؛ واضح يا  باألرض املمطورة ومل ينقل أنه كان حيمل الرتاب معه وال أنه كان ال يتيمم على مثل هذه األراضي

أن قلنا يف التفسري أن من هنا حيتمل أن تكون للتبعيض وحيتمل  ؛ وسبق لنا مجاعة ؟ وذا اندفع هذا االعرتاض

؛ ضده  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه البد أن يكون الصعيد الذي يتيمم به طيبا وهو الطاهر أن تكون لالبتداء .

؛ وعلى هذا فال  ؛ ولكن ليس هناك صعيد يكون جنسا بل البد أن يكون متنجسا واملتنجس كالنجس النجس

ومن فوائدها: وجوب استيعاب الوجه  . فتيمموا صعيدا طيبا )) ((ح التيمم على أرض متنجسة لقوله تعاىل: يص

ومن مث جيب أن ننبه  بوجوهكم )) ((؛ لقوله:  ، وجوب استيعاب الوجه باملسح بالتيمم يف التيمم أي باملسح

ألن اآلية  ؛ قال هذا الشك أنه ال جيزئبعض العامة الذين إذا تيمموا مسح األنف وما حوهلا وترك الباقي في

؛  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اليد عند اإلطالق ال يدخل فيها الذراع . أي كلها بوجوهكم )) ((صرحية 

؛ وذلك  ؛ وذلك يف نفس اآلية اليت معنا وجه الداللة: أن اهللا ملا أراد جتاوز ما الكف قيده وأيديكم )) ((لقوله: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب الرتتيب يف  . إلى المرافق )) ((، حيث قال:  وضوء باملاءيف طهارة ال

 ؛ وهل هذا الرتتيب مطابق لرتتيب الوضوء ؟ بلى ؛ فيبدأ أوال أيش ؟ بالوجه مث باليدين التيمم بني الوجه واليدين

فإن قال قائل: الواو  ، إذا مطابق . مطابق ، إذا ، غسل اليدين قبل غسل الوجه أو بعده ؟ بعده ، بلى يا إخوان

، القرينة هنا أن اهللا تعاىل بدأ بالوجه وقد  قلنا: لكن تقتضيه القرينة ؛ بل هي املطلق اجلمعة ؟ ال تقتضي الرتتيب

هذا  ومن فوائد اآلية الكرمية: انتفاء احلرج يف . ( أبدأ بما بدأ اهللا به )قال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: 

؛ الدين اإلسالمي واحلمد هللا   أي من مشقة ما يرد اهللا ليجعل عليكم من حرج )) ((؛ لقوله:  الدين اإلسالمي

؛ ألنه لو كان منوطا وى كل إنسان  ، وليس اليسر منوطا يف هوى أو وى كل إنسان كل مبين على اليسر

لكن املعىن أن كل ما شرعه اهللا فهو ميسر ليس ؛ و  لكان بعض الناس يشق عليه أن يقوم يصلي الفجر يف الشتاء

فأثبت  ولكن يريد )) (( (( ما يريد ))؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات اإلرادة هللا فيه مشقة .



 ومن فوائد اآلية الكرمية: أننا إذا قلنا إن احلرج منفي فهل لنفسه اإلرادة بنفي إرادة احلرج وإثبات إرادة التطهري .

اجلواب: تارة ينتفي احلرج  معىن ذلك أن املشروع يرتفع بالكلية أو خيفف فيه إما بذاته أو باالنتقال إىل بدله ؟

؛ إما أن يرتفع التكليف ذا الشيء  ؛ فهذه ثالثة أقسام برفع املشروع بالكلية وتارة بتخفيفه وتارة بفعل بدله

؛ فمثال يف كفارة القتل إذا عجز اإلنسان عن صيام  جيعل له بدال؛ وإما أن  ؛ وإما أن خيفف الذي فيه احلرج كليا

؟  يف القيام يف الصالة إذا عجز اإلنسان عنه أيش ، ترفع بالكلية . شهرين متتابعني ماذا يكون ؟ تسقط عنه

 أن يكون إىل بدل؛ فاإلنسان العاجز عن الصيام الثالث: فيخفف فيصلي قاعدا إذا مل يستطع أن يصلي قائما .

 ؛ فصار األمر احلمد هللا واسعا ؛ لكن عليه البدل وهو إطعام مسكني عن كل يوم عجزا مستمرا ال يلزمه أن يصوم

؛ وبناء على هذه القاعدة اليت أخذناها من كالم ربنا عزوجل نقول إن من عجز عن الكفارات أيا كانت الكفارة 

 يسقط الكفارات عند العجز إال كفارة اجلماع يف ؛ وأما قول بعض العلماء إنه ال وقت الوجوب فإا تسقط عنه

احليض وكفارة اجلماع يف ار رمضان فهذا احلصر ال دليل عليه والصواب أن مجيع الكفارات إذا كان حني 

؛ ولو اغتىن هل نقول  ؛ كما قلنا يف الزكاة إذا كان اإلنسان فقريا فإنه ال زكاة عليه وجوا عاجزا عنها فإا تسقط

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: سعة رمحه اهللا  ؟ ال نقول ذا . ن السنوات اليت مضت بعد التكليفاقض ع

؛ ولكن لو سأل لنا السائل: أليس يوجد يف بين إسرائيل شيء من احلرج يف  ، حيث نفى احلرج عن عباده عزوجل

م من الذين هادوا حرمنا عليهم فبظل ((، هم الذين تسببوا لذلك  ؛ لكن ذلك بسببهم قلنا بلى عبادام ؟

 ولكن يريد )) ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: قوله:  . )) ...طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل اهللا كثيرا 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن التيمم مطهر  ، إلرادة هنا شرعية . هل اإلرادة هنا شرعية أو كونية ؟ شرعية

؟ يرى بعض أهل العلم رمحه اهللا أن التيمم يبيح ما كان حمظورا بدون ماء يعين  هذا؛ كيف الكالم  وليس مببيح

؛ فريى بعض  ؛ لكن إذا عدم املاء أو خيف الضرر باستعماله وتيمم أبيحت الصالة حرام يبيح الصالة بدون ماء

؛ ألن  قرآن مل يصل نافلة؛ وبناء على هذا لو تيمم لقراءة ال العلماء أن طهارة التيمم استباحة ملا كان حمظورا

؛  النافلة أعلى من قراءة القرآن، وإن شئت فقل ألن وجوب الطهارة للنافلة أقوى من وجوب الطهارة لقراءة القرآن

ولو نوى صالة نافلة مل  لقراءة القرآن سنة وليس بواجب ومس املصحف هو الذي جيب هلا الطهارة . الوضوءبل 

؛ ولو خرج الوقت وهو على طهارته بطل تيممه ألن الضرورة  من النفل ؛ ألن الفرض أعلى يصل بذلك فرضا

؛ ولكن هذا القول  تقدر بقدرها وهذا الرجل مل يتيمم إال لصالة حاضرة والصالة احلاضرة تنتهي خبروج وقتها

؛  سلم؛ داللة ذلك يف كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله و  ، والصواب أن التيمم مطهر ضعيف

ولكن يريد  ((بعد أن ذكر الوضوء و الغسل والتيمم قال:  ولكن يريد ليطهركم )) ((أين هي يف كتاب اهللا ؟ 



وطهور بالفتح ما حتصل  جعلت لي األرض مسجدا وطهورا ) (؛ وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  ليطهركم ))

؛  فإذا تيمم لقراءة القرآن يصلي به النافلة ؟ ال ؛ وعلى هذا فيكون التيمم مطهرا رافعا للحدث . به الطهارة

، وإذا تيمم للصالة وخرج به وقتها يصلي به األخرى مادام مل  ؛ وإذا تيمم للنافلة به الفريضة ؟ ألنه تطهر أليش

، وإذا تيمم عن اجلنابة أول مرة كفاه فال يتيمم بعد ذلك إال عن حدث األصغر  ، وهلم جرا ينتقض الوضوء

  فقط 



، وإذا تيمم  ؛ وإذا تيمم للنافلة به الفريضة ؟ ألنه تطهر ؛ أليش فإذا تيمم لقراءة القرآن يصلي به النافلة ؟ ال

، وهلم جرا، وإذا تيمم عن اجلنابة أول مرة   للصالة وخرج به وقتها يصلي به األخرى مادام مل ينتقض الوضوء

ملاذا ؟ ألنه حني تيمم للجنابة تطهر منها وارتفعت ؛  كفاه فال يتيمم بعد ذلك إال عن حدث األصغر فقط

؛ ألن اهللا مسى ذلك  ، انتهى ، نقول ال اجلنابة فال حاجة أن نقول أعد التيمم للجنابة كلما دخل وقت الصالة

   ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم مسى األرض طهورا . ؟ تطهريا أيش

هو مطهر طهارة مقيدة بوجود املاء أو طهارة مطلقة مبعىن أنه بقي أن يقال: هل إذا قلنا إنه مطهر ؟ هل  الشيخ :

  لو وجد املاء فهو على طهارته فال جيب عليه استعمال املاء ؟

  ؟  األولالطالب : 

؛ وعلى هذا فإذا تيمم للجنابة مث وجد املاء وجب عليه الغسل؛ أليس قد طهر من اجلنابة ؟  طيب األول الشيخ :

، الدليل قصة الرجل الذي رآه  عليه الغسل وقد طهر من جنابته ؟ نقول: لنا دليل يف هذا؛ إذا ملاذا توجبون  بلى

؛ فقال: ما منعك أن تصلي معنا ؟ قال:  النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد صالة الفجر أظن أو إحدى الصلوات

مث جاء املاء بعد ذلك فأمره أن يغتسل مع أنه  عليك بالصعيد فإنه يكفيك )( ؛ قال:  أصابتين جنابة وال ماء

الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء  (؛ الدليل الثاين:  تيمم وصلى فأمره أن يغتسل، هذه واحدة

إذا عندنا دليالن من سنة وقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا  عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق اهللا وليمسه بشرته )

؛  قد على ذلك يعين أن العلماء أمجعوا بأن من تيمم لعدم املاء مث وجد املاء فالبد أن يتطهر بهإن اإلمجاع منع

؛ ومعلوم  ؛ ولكن هذا االستثناء دل عليه النص واإلمجاع حينئذ تكون القاعدة بأنه مطهر فيها شيء من االستثناء

جد املاء قلنا يلزمك استعماله فإمنا قلنا ذلك ؛ فإذا و  ؛ ألننا قلنا إنه مطهر بالنص أننا ال نقدم على النص شيئا

رجل تيمم لعدم املاء لصالة الفجر وبقي إىل العشاء  بالنص، وحنن ال حميد لنا عما دل عليه الكتاب والسنة .

،  ما أحد ينكر ؛ ينبين على اخلالف إن قلتم ال أخطأمت وإن قلتم نعم أخطأمت أيعيد التيمم عند كل صالة ؟

؛ وإذا قلنا إنه غري  بتيمم الفجر صالة العشاء ، يصلي ؛ إذا قلنا إنه مطهر فال يعيد اخلالف نقول ينبين على

؛ وعليه فإذا أراد أن يصلي صالة الضحى بتيمم صالة  مطهر يعيد التيمم، كلما خرج وقت الصالة بطل التيمم

  الفجر ؟ على القول بأنه مبيح ال رافع البد أن يتيمم ثانيا لذلك .

  ؟ هذه اآلية الكرمية: أن اإلنسان لو تيمم وليس خفني مث وجد املاء فهل ميسح عليهماومن فوائد 

 ؟ يا إخواين اآلن قلنا إن القول الراجح أن التيمم مطهر ما أسرع إجابتكم بدون تأمل وبدون ترون أيش الشيخ :

  ؟  ، توافقون على هذا



  ،  نعمالطالب : 

؛  ، البد يتوضأ هذا حكم منكم لى الطهارة ؟ بس ال بد يتوضأ ما يكفي هذاطيب هذا لبس اخلفني ع الشيخ :

، القدم ما له دخل يف التيمم أليس كذلك ؟ وقد قال النيب صلى اهللا  لكن نقول: التيمم ال يتعلق به طهارة القدم

إال يف طهارة فدل هذا على أنه ال ميسح على اخلف )  دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين (عليه وسلم للمغرية: 

، التعليل أن  تشمل القدمني، وهذا اجلواب جوابكم صحيح لكنه ما أدري عن علم أو غري علم لكن هذا التعليل

إذا إذا كان اإلنسان يف الرب  . أدخلتهما طاهرتين ) (القدم ال تتعلق به طهارة التيمم، وحديث املغرية يقول: 

؟  ؛ أليش اء وقت الصالة وتيمم نقول له اخلع اخلفني ؟ الوليس عنده ماء ولبس اخلفني على غري طهارة وج

؛ إذا يبقى البس اخلفني لو يبقى عشر سنوات وهو طهارته تيمم فإنه ال حرج عليه  ألنه ال تتعلق األقدام بالتيمم

دل  وهذا الذي وليتم نعمته عليكم )) ((التعليل  ؛ من فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات احلكمة يف شرع اهللا .

ويتفرع  عليه الكتاب والسنة من وجوه ال حتصى أن اهللا سبحانه وتعاىل حكيم يف كل ما يفعل ويف كل ما يشاء .

على هذه الفائدة: االستسالم لقضاء اهللا الشرعي والكوين، مادمت تعتقد أن هذا احلكم مبين على احلكمة 

،  .، أراد اهللا الفقر. الكوين إذا أراد اهللا اجل .؛ وكذلك حلكم اهللا سوف تستسلم وتقول مادام حلكمة فإننا راضون

؛ وحينئذ نستسلم لقضاء  ، كثرة املوت فإننا نعلم أن هذا حلكمة ليس عبثا وال رد مشيئة بل هو حلكمة املرض

من أهل البدع من نفى احلكمة وقالوا إن اهللا تعاىل ال يفعل حلكمة وال يشرع حلكمة  الكوين والقضاء الشرعي .

كنا نصيب ذلك ـ يعني الحيض ـ فنؤمر بقضاء  (ا هو جمرد مشيئة، ويأيت بشبهات منها حديث عائشة: إمن

؟ حكمة يعين جمرد أن  ولكن قال إن األمر الشرعي عند املؤمنني أيش هو الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة )

إىل اهللا عزوجل ألن هذا ما  نعرف أن اهللا شرعه فأنا أؤمن بأنه حلكمة؛ وعائشة رضي اهللا عنها فوضت احلكمة

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الطهارة بأقسامها من الغسل والوضوء والتيمم نعمة  يؤمرنا به وكفى بذلك احلكمة .

؛ ومن رأى فضائل الوضوء وما  والشك أا نعمة وليتم نعمته عليكم )) ((؛ لقوله:  من اهللا تعاىل على العباد

؛ وكذلك الغسل من اجلنابة والسيما يف أيام الشتاء ويف أيام املشقة  اهللا عزوجل ذايكفر من الذنوب عرف نعمة 

  جاء وقت السؤال ؟ نعم  .

  ؟ لوضوء ـ بالبحث عن التيمم حىت وإن مل يكن حوله ماءإذا مل يكن لديه ماء لـ هل املسلم مطالب  السائل :

؛ هذا عبث هل يوجب اهللا تعاىل  أنه ما حويل ماء ، إذا كنت تعرف ال، أجاز التيمم إال مل جيد ماء الشيخ :

   ، هذا مناف حلكمة ومناف لشرع اهللا تعاىل . على اإلنسان وقال احبث عن املاء وأنا أعلم ما عندي ماء ؟ أبدا



لى جواز ضرب احلائط لريد السالم على ذلك الصحايب ع هل يستدل بكونه عليه الصالة والسالم السائل :

  باجلدران حىت وإن كان عليها دهان ؟التيمم اليوم 

   اجلدار ما هو بصعيد ؟ الشيخ :

  استدلوا ذا جبواز التيمم باجلدران املدهونة هل هذا صحيح ؟  السائل :

؛ لكن على كل حال حنن نقول إذا كان باجلدار دهان وكان فيه غبار  وقت الرسول ما كان الدهان الشيخ :

   . يكفي

ط أن يكون متصال باألرض مبعىن أنه لو أخذ حجرا أو رمال ونقلوا إىل مكان آخر ؟ هل الصعيد يشرت  السائل :

  ومثله أحيانا إنسان يتيمم بالسجادة حتتها أو عليها غبار فهل جيوز ؟

   نعم جائز ما عليه شيء جائز . الشيخ :

  هل يشرتط الرتتيب يف التيمم ؟ السائل :

؛ الفقهاء يقولون إذا خالف الرتتيب يف اجلنابة ال بأس،  أنه يرتب ) أبدأ بما بدأ اهللا به ( ظاهر السنة الشيخ :

إذا كان التيمم عن جنابة فال بأس أن خيالف الرتتيب ألن الغسل ال يشرتط فيه الرتتيب ألن التيمم بدل عن 

ال ميكن قياسها على طهارة املاء ؛ ولكن يقال إن طهارة التيمم  الغسل؛ وأما يف احلدث األصغر البد من الرتتيب

   لوجود الفوارق الكثرية بينهما وإحلاق الفرع باألصل البد أن يكون بينهما اتفاق جيمعهما .

رجل تيمم مث بعد ذلك وجد املاء فهل يغسل بقية األعضاء اليت مل تسمح بالرتاب ويرتك املمسوحة به  السائل :

  ؟اكتفاء بالتيمم 

  أن يتوضأ وضوءا كامال ؛، ال ؛ جيب  ال الشيخ :

أدخلتهما (  :؛ قال لكن كونه أخص ما قال أدخلتهما طاهرا حىت نقول إنه يشمل إذا تطهر من التيمم الشيخ :

  فدل هذا على أنه إمنا ميسح يف طهارة تتعلق برجلني . طاهرتين )

  كلهم فماذا يفعلون ؟خرج مجاعة إىل الرب وليس لديهم ماء يكفيهم لطهارم وهم مشرتكون فيه   السائل :

؛ أنتم مسعتم سؤاله ؟ يقول مجاعة مشرتكني يف  ، البد من استعمال القرع ألن فيه هنا نعم يقرتعون عليه الشيخ :

؛ فلم  ماء واملاء ال يكفي أن يتطهر به اجلميع فماذا يصنع ؟ إن آثر أحدهم اآلخر قلنا اإليثار بالواجب ال جيوز

   . ةيبق علينا إال القرع

  من توضأ مباء ال يكفيه لغسل األعضاء كلها فهل يتيمم عن الباقي ؟ ائل :الس

  ؛ ما يكفي، كيف ما يكفي ؟  نعم يتوضأ به الشيخ :



  مثال عنده ماء نصف قارورة ما يكفي الضوء كله ؟ السائل :

  يعين معناه ما يكفي إال غسل وجهه ويديه مثال ؟ نعم ؛ يستعمل ويتمم عن الباقي . الشيخ :

  ؟ما جيمع طهارتني كاملتني شيخ قلنا  السائل :

؛ أما إذا مل جيد إال  ؛ من قال هذا ؟ قلنا ما جيمع بني طهارتني كاملتني يعين يتوضأ وتيمم ما قلنا هذا الشيخ :

   . اتقوا اهللا ما استطعتم ))ف ((البعض فقد قال اهللا تعاىل: 

وقول النيب صلى اهللا  فاتقوا اهللا ما استطعتم )) ((ىل: ، هل له دليل ؟ أي نعم عموم قوله تعا يغسل الشيخ :

وقد أمرنا بالوضوء ومل نستطع إال  ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) (عليه وسلم: 

  بعضه .

سمعنا وأطعنا واذكروا نعمة اهللا عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

واتقوا اهللا إن اهللا عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين هللا شهداء بالقسط وال يجرمنكم 

  . شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اهللا إن اهللا خبير بما تعملون ))

 وبقي علينا فيما سبق فوائد نعمة اهللا عليكم ... )) واذكروا ((؛ قال اهللا تعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

؛ هل ذكرنا أن يف اآلية دليال أن الشكر هو العمل بالصاحل ؟  ، هل ذكرنا أن يف اآلية إثبات احلكمة هللا ؟ نعم

إذا قال قائل: ما هو الشكر ؟ نقول إن النيب صلى اهللا عليه وسلم  لعلكم تشكرون )) ((يف قوله تعاىل:   نعم .

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات  إن اهللا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: (( (ينه يف قوله: ب

، شكر  إذا فالشكر)  يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا )) ((وقال: ما رزقناكم واشكروا هللا )) 

وكالم اهللا بعضه ببعض أوىل من أن نلتمس تفسريات ؛ والشك أن تفسري كالم الرسول  اهللا هو العمل الصاحل

؛ وأما  ؛ وال يكون إال يف مقابلة نعمة لكن ذكرنا فيما سبق أن الشكر حمله القلب واللسان واجلوارح أخرى؛

 ((قال اهللا تعاىل:   احلمد فإنه يكون يف مقابلة نعمة أو على كمال صفة احملمودة ويكون باجلوارح واللسان .

إمنا أمر اهللا تعاىل أن نذكر النعمة من أجل أن نعرف فضله علينا حىت يسهل علينا  مة اهللا عليكم ))واذكروا نع

 ((؛ فيقول عزوجل:  ؛ ألن أي إنسان فإنه مبقتضى فطرته وطبيعته البد أن ينقاد ملن أحسن إليه االنقياد لطاعته

 ((يعين العهد الذي عهدكم به وهو قوله:  ه ))وميثاقه الذي واثقكم ب (( . تذكروها اذكروا نعمة اهللا عليكم ))

فإن قول املؤمن مسعنا وأطعنا يعين التزامه بكل شيء بدون تفريق بني أن يكون مما يهواه  إذ قلتم سمعنا وأطعنا ))

؛ فيتضمن تصديق  أي فيما يؤمر وينهى وأطعنا )) ((،  أي ما يقال سمعنا )) ((وقوله:  قلبه أو مما ال يهواه .

؛ وذلك بفعل أوامره وترك  اختذوا وقاية منه جل وعال واتقوا اهللا )) (( وامتثال األمر واجتناب النهي . اخلرب



اجلملة هذه تعليل تتضمن التهديد  يعين أنه البد  إن اهللا عليم بذات الصدور )) (( . نواهيه على علم وبصرية

؛ بل بالد أن تكون تقوى اإلنسان يف قلبه  نأن تكون التقوى مبنية على صالح القلب وليست جمرد قول باللسا

وما هي صاحبة  أي لصاحبة الصدور. إن اهللا عليم بذات الصدور )) ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  وجوارحه

؛ منها أا تطلق امسا  ؛ واعلم أن كلمة ذات تطلق يف اللغة العربية على عدة معان الصدور ؟ هي القلوب

ذات ؛ فلغة طي مثال يقولون يف جاءت املرأة اليت  ل ابن مالك: وكا اليت ...، كما قا موصوال يف لغة طي

 ((؛ فهي عندهم مبعىن اليت تطلق على جهة مثل قوله تعاىل:  أطاعت اهللا يقولون: جاءت املرأة ذات أطاعة اهللا

كما يف   عىن صاحبة، مب وتطلق على صاحبة أي اجلهة أو الصلة اليت بينكم . فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم ))

؛ وال تطلق على النفس إال يف اصطالح املتكلمني فإم  أي صاحبة الصدور بذات الصدور )) ((هذه اآلية 

؛ وهلذا جتدون يف كالم الذين يتكلمون يف العقائد جتدون   يطلقون الذات على النفس أي على ما يقابل الصفة

إذا أردنا  يحذركم اهللا نفسه )) ((، يعربون بالذات عن النفس ؛ فقوله تعاىل:  كثريا ما يقولون الذات والصفات

سوى  صفة أن نفسرها على حسب اصطالح املتكلمني نقول: نفسه أي ذاته؛ وليست نفس اهللا عزوجل ليست

ة ، قد يفهم بعض الناس أن النفس صف أهل العقائد: ونثبت هللا نفسا ؛ فقول بعض الذات بل هي الذات نفسها

؛ ولكنها ليست هي صفة مستقلة  ؛ ولكن يريدون أننا نصف اهللا بالنفس فقط زائدة على الذات وليس كذلك

، أي أن اهللا عزوجل له  كقوله متاما: حيذركم اهللا اهللا  يحذركم اهللا نفسه )) ((؛ فقوله:  بل هي الذات نفسها

؛ ألن  ؛ فانتبهوا هلذا ما عندك وما عندييعين  تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك )) ((نفس، وقوله: 

  ، وليس كذلك . ، يظن أن ذلك صفة زائدة على الذات بعض الناس إذا قرأ يف كتب العقائد: نثبت هللا نفسا

وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ يف  .من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من املشروع أن يذكر اإلنسان نعمة اهللا 

ذكرها إىل نسيان الواجب كان ذكرها واجبا مثل أن يرى نفسه أن قد شطحت ، إن عدى عدم  ذلك تفصيل

،  وأبعدت عن فعل املأمور وترك احملظور فليذكرها اهللا يقول مثال: اذكري يا أيتها النفس نعمة اهللا عليك بالعافية

ية الكرمية: إثبات أن ومن فوائد هذه اآل ، ببيان احلق، وما أشبه ذلك . ، بإنزال الكتب ، بإرسال الرسل بالصحة

  ؟ ؛ ولكن هل النعمة تكون للمؤمن والكفار أم للمؤمن وحده ؛ وهو أمر ال حيتاج إىل برهان هللا تعاىل علينا نعمة

، الكافر يتمتع بنعمة اهللا كما  اإلنسان واهلائم فهي للمؤمن والكافر نقول: أما النعمة العامة اليت يشرتط فيها

 . مة اخلاصة اليت هي نعمة اهللا تعاىل على العبد باإلميان والعلم فهذه خاصة للمؤمن؛ وأما النع تتمتع بالبهيمة

وما بكم من نعمة  ((؛ أما النعمة العامة فنعم  فإذا سأل سائل: هل هللا نعمة على الكافر ؟ فقل يف ذلك تفصيل

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  . وأما النعمة اخلاصة فإنه ال يدخل فيها الكافر ألا خاصة باملؤمننيفمن اهللا )) 



فإذا قال قائل: حنن  ، وهو العهد بالسمع والطاعة . أنه جيب على اإلنسان أن يذكر امليثاق الذي واثق اهللا عليه

؛  ، عقد امليثاق يكون بالقول والفعل قلنا هذا امليثاق يكون عقده بالقول ويكون بالفعل ال نذكر هذا امليثاق ؟

أنا اهللا أخرج ذرية آدم من ظهره وأخذ عليهم العهد  (أما بالقول فإننا ال نستحضر حىت لو صح احلديث : 

وأما بالفعل فنعم وثابت وذلك مبا فضل اهللا عليه اإلنسان من التوحيد واالعرتاف باهللا عزوجل،  والميثاق )

؛ وهذا ميثاق نقول ميثاق  ، والصدق والكذب وكذلك أيضا مبا أعطاه من العقل الذي مييز به بني احلق والباطل

؟ بالفعل يعين أنك ال تستحضر أنك عاهدت اهللا عزوجل بالقول لكن مبا أعطاك من العقل والفطرة صار  بأيش

؛ أما  ؛ البد أن يكون مسعا واستجابا ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن السمع ارد ال يغين شيء ذلك عهدا .

وال تكونوا كالذين قالوا  ((مسعنا وأطعنا )) ويدل هلذا قول اهللا تبارك وتعاىل:  وذلك لقوله: (( ؛ جمرد السمع فال

؛ فعلى هذا ال يكفي  نفى اهللا عنهم السمع ألم مل يأتوا بفائدة السمع وهي الطاعةسمعنا وهم ال يسمعون )) 

 فضيلة التقوىومن فوائد هذه اآلية الكرمية: ؛ فعليه عند السماع أن ميتثل .  ؛ بل السماع حجة العبد جمرد السمع

وقد قلنا إن أمجع كلمة يف معىن التقوى  واتقوا اهللا )) ((؛ لقول اهللا تعاىل:  ، وأا مبنية على تذكر العهد وامليثاق

ومن فوائد اآلية  . أيش ؟ هي اختاذ وقاية من عذاب اهللا تعاىل بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصرية

ومن فوائدها: أن  .إن اهللا عليم بذات الصدور))  ((؛ لقول اهللا تعاىل:  الكرمية: حتديد من خرج عن التقوى

؟ على  يعين فاجعلوا مدار التقوى على أيش إن اهللا عليم بذات الصدور )) ((؛ لقوله:  التقوى حملها القلب

لجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله أال وإن في ا (؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  القلوب

ومن فوائد هذه اآلية  نسأل اهللا أن يصلح قلوبنا مجعيا . وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب )

؟ عموم العلم ألنه أخربنا بأنه عليم  ؛ وجه الداللة ، وأنه شامل ملا ظهر وما بطن الكرمية: عموم علم اهللا تعاىل

يا أيها الذين آمنوا كونوا  ((مث قال اهللا عزوجل:   ان عاملا بالظاهر والباطن .بذات الصدور فيقتضي أنه ك

قوامين هللا شهداء بالقسط وال يجرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اهللا إن 

 ((وقراءة بالفتح  آن ))شن ((قراءة بالسكون  شنآن )) ((أوال يف اآلية قراءتان يف  . اهللا خبير بما تعملون ))

فيها نوع من الثقل  شنآن )) ((؛ ألن  والظاهر ـ واهللا أعلم ـ أن سبب قراءة السكون هو التخفيف شنآن ))

صار ذلك أخف؛ على كل حال التعليل هذا تعليل ملا وقع ال ملا سيوقع شنآن ))  (؛ فإذا قيل ( يتوايل احلركتني

 علل ما وقع من القراءات؛ ألن القراءة أيشاللفظ األسهل على اللسان لكن نمبعىن أنه ليس لنا أن نتصرف وخنتار 

يا أيها  ((يقول اهللا عزوجل:  . شنآن )) ((و شنآن )) ((، القراءة توقيفية ؛ فعلى هذا نقول فيها  ؟ توقيفية

كونوا  (( هللا شهداء ))كونوا قوامين  (( .وسبق لنا مرارا مثل هذه الصيغة وبيان ما يرتتب عليه  الذين آمنوا ))



؛ وإمنا قلت ذلك لئال يقال إن  ؛ ((قوامني )) أي ذوي قيام أمر، أمر بأن يكون؛ شرعي أو كوين ؟ شرعي نعم ))

؛  هنا التشديد فيها للنسبة وليست للكثرة قوامين )) ((؛ فنقول:  األمر يف كثرة القيام وليس يف القيام أصله

، إذا كانوا بأمة فقام واحد ذا وواحد ذا وواحد ذا صار  كثرة املخاطبني  وحيتمل أن جيعلها للكثرة باعتبار

؛ إذا كان كل واحد  ؛ على كل حال إن جعلت فعاال للكثرة فهي باعتبار اموع ، فصار قواما اموع كثرية

 ((؛  ذوي قيام ؛ وإن جعلتها غري مبالغة فهي بالنسبة أي كونوا قائما بالقسط وهم أمة صح أن يقال قوامون

قوامني هللا )) الالم هنا إشارة إىل اإلخالص أي اجعلوا قيامكم بالقسط أي بالعد هللا عزوجل ال ختشوا بذلك 

نقول يف إعراا جيوز أن تكون حاال من  شهداء )) شهداء بالقسط )) (( (( أحدا وال ابوا بذلك أحدا .

، قال اهللا  وز أن تكون خربا ثانيا لكان ألن تعدد اخلرب جائز؛ وجي قوامني حال كونكم شهداء قوامين )) ((فاعل 

، أربعة  ، ايد ، ذو العرش ، الودود كم من خرب ؟ الغفور  وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد )) ((تعاىل: 

بالقسط  ((، املعىن أنكم إذا شهدمت فاشهدوا بالعدل،  شهداء مجع شهيد أو مجع شاهد شهداء هللا )) (( نعم .

((وال  . المقسطون على منابر النور على يمين اهللا عزوجل ) (؛ وقد جاء يف احلديث:  أي بالعدل ))

قوم  ((،  أي بغض شنآن )) ((أي ال حيملنكم  ال يجرمنكم )) (( يجرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا ))

يا  ((، كقوله تعاىل:  لرجال والنساء لإلناث؛ فإذا قيل قوم وذكر معهم النساء فالقوم ل من الناس هم اجلماعة ))

أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وال نساء من نساء عسى أن يكن خيرا 

يعين الذكور  لقد أرسلنا نوحا إلى قومه )) ((،  وإذا ذكر قوم وحدها صار شامال للرجال والنساء منهن ))

،  على حرف جر، ال ناهية ؟ أن ال تعدلوا ))على  ((من يعرف  ى أن ال تعدلوا ))شنآن قوم عل (( واإلناث .

  ، أو زائدة ؟ نعم ؟ ناهية ؟ ال ناهية ، نافية ؟ نافية جزمت الفعل

  ابدأ من ال ؟ نافية ؟ أو ناهية ؟  الشيخ :

  ،  نافيةالطالب : 

فعل مضارع منصوب بلن، وعالمة نصبه حذف النون التقدير ؟ على  تعدلوا )) ((نافية ؟ طيب مش ؟  الشيخ :

يعين ال حيملكم  على أن ال تعدلوا )) ((؛ صح،  ؟ نعم ، على عدم عدلكم توافقون على هذا عدم عدلكم

 ((؛  ، حىت فيمن تبغض حىت فيمن تبغض ؟ نعم اعدلوا )) ((مث قال:  بغضهم على عدم العدل وهو اجلور،

 أي العدل "هو " ؛  ، هذا العدل أي كونوا بالعدل؛ فما هو العدل ؟ العدل إعطاء كل ذي حق حقه اعدلوا ))

ألن مرجع  اعدلوا )) ((؟ ما سبق ذكر العدل ؟ نقول العدل مفهوم من الفعل الذي هو  ؛ توافقون على هذا

دال على أن الفعل مشتق  اعدلوا )) ((الضمري قد يكون منصوصا عليه بلفظه وقد يكون بلفظ دال عليه؛ هنا 



أقرب  ((؛ بل قال:  ومل يقل: هو التقوى أقرب للتقوى )) ((أي عدل الذي أمرمت به  "هو " من العدل فيكون 

وقد حتمل عليه حمبة الثناء عند الناس فال  ؛ وذلك ألن العدل قد حيمل عليه خمافة اهللا فيكون تقوى للتقوى ))

بعد أن أمر بأن نكون قوامني  واتقوا اهللا )) (( . أقرب للتقوى )) ((؛ وهلذا جاءت اآلية الكرمية:  يكون تقوى

  وهذه كالطابع على ما سبق . واتقوا اهللا )) ((العدل قال: بوى أن حيملنا البغض على ترك العدل مث أمر 

 إن اهللا عليم بذات الصدور )) ((اجلملة هذه نقول فيها مثل قولنا فيما سبق  إن اهللا خبير بما تعملون )) ((

قالوا: إن اخلبري أدق من العليم؛ ألا ـ  إن اهللا خبير )) ((وقوله:  يعين أا مجلة تتضمن التهديد ملخالفة التقوى .

يت املزارعة خمابرة ألنه يدس احلب ؛ ولذلك مسي الزراع خبريا ومس أي اخلبري ـ من اخلبء وهو العلم ببواطن األمر

؛  أي بالذي تعملونه من قول أو فعل بما تعملون )) (( ؛ فاخلبري هو العليم خبفايا األمور . يف األرض فيختفي

يف هذه   سبحانه وتعاىل . بنا؛ ألننا لو خالفنا أمره لكان عاملا  وفائدة ذكر اهللا هذا هو أن يستقيم على أمره

 كونوا قوامين هللا شهداء بالقسط )) ((؛ لقوله:  : وجوب اإلخالص هللا عزوجل يف الشهادة؛ أوالاآلية فوائد

واعلم أنك إذا كنت خملصا هللا يف الشهادة فإنك لن حتايب قريبا  وأقيموا الشهادة هللا )) ((وقال يف آية أخرى: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  .وال صديقا ولن حيملك بغضك على أال تشهد له مادمت خملصا هللا تعاىل بالشهادة 

،  ، أخاك ، أباك طيب وإذا كان املشهود عليه قريبك ، بالعدل . الواجب على اإلنسان أن يشهد بالقسط

كونوا قوامين بالقسط شهداء هللا ولو على  ((؛ لقوله تعاىل يف سورة النساء:  عمك ؟ ولو ؟ طيب ولو

وال يعد شهادة اإلنسان على أبيه وأمه ال يعد هذا عقوقا بل هو بر؛ ألنك  أنفسكم أو الوالدين واألقربين ))

إذا شهدت عليهما منعتهما من الظلم وقد جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم منع الظامل من ظلمه نصرا للظامل 

نعه من انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقالوا يا رسول اهللا هذا المظلوم فكيف نصر الظالم ؟ قال تم (فقال: 

؛ ألن بعض الناس قد حيمله كراهة  ومن فوائد هذه اآلية: وجوب الشهادة بالقسط ولو كنت كارها . ) الظلم

؛ فتجده مع نفسه يف صراع هل يشهد أو ال شهد؛  الشخص أو كراهة أن يتضرر الشخص على كتمان الشهادة

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن تعبري  دل .فالواجب أال حيملك قرب قريب أو بعد بعيد على أال تشهد، اشهد بالع

؛ هذا على  ، دين مساواة القرآن الكرمي بالعدل يدل على بطالن قول من يقول إن الدين اإلسالمي دين املساواة

،  ، ويريدون ذا أيضا أال يفرقوا بني املسلم والكافر إطالقه فيه نظر ألم يريدون ذا أال يفارقوا بني الرجل واملرأة

أفنجعل المسلمين   ((؛ واهللا تعاىل قد أنكر هذا إنكارا عظيما  يريدون ذا أال يفارقوا بني الرب والفاجرو 

ما هذا احلكم ؟ ما الذي محلكم عليه ؟ كيف حتكمون  مالكم )) ((؟ ويش بعدها يا مجاعة ؟  كالمجرمين ))

ذا تدبرت القرآن وجدت نفي املساواة ؟ وإ ((قل هل يستوي الذي يعلمون والذين ال يعلمون ))هذا احلكم ؟ 



؛ ولذلك  ، وأن الذي هو يف القرآن هو العدل وهو إعطاء كل ذي حق ما يستحق ، أكثر من إثباته فيه أكثر

إن اهللا يأمر بالعدل  ((؛ وهو الذي أمر اهللا تعاىل يف قوله:  يمة أن تقول: الدين اإلسالمي دين العدللالعبارة الس

؛ نعم إذا اتفق الناس يف احلقوق صح أن نقول إنه دين مساواة، إذا اجتمعوا يف  القربى ))واإلحسان وإيتاء ذي 

سبب احلكم وغاياته حينئذ نقول هو دين مساواة يعين إذا سرق الشريف وسرق الوضيع هنا نقول ال بأس أنه ال 

هذا فنقول إذا كانت  ؛ وعلى ؛ ألن التسوية هنا أيش ؟ عدل يفرق بني الشريف والوضيع وأنه مسوي بينهما

؛ فالدين مفرق متاما يف كل موطن  ؛ أما مساواة اليت يروي إىل هؤالء فهذا ليس بصحيح املساواة هي العدل فنعم

؛ واضح يا مجاعة ؟ هلذا جيب عليكم أنتم يا طلبة العلم إذا رأيتم بعض احملدثني  تكون احلكمة فيه هي التفريق

دين مساواة تقول قف من قال هذا ؟ هات آية واحدة يف إثبات التسوية وأنا املعاصرين يقولون الدين اإلسالمي 

؛ لكن بدال أن تقول هكذا هات الكلمة احلبيبة اليت ترد على القلب ورود  آت لك بآيات كثرية يف نفي التسوية

من  وهو صريح . ، ومن فوائد اآلية الكرمية: أن العدل أقرب للتقوى املاء البارد على كبد العطشان وهي العدل .

،  ؛ وينبين على ذلك تفاضل األعمال فوائدها: أن األعمال الصاحلة منها من يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب

ال  ((؛ والعمال يتفاوتون أيضا  ، وأن األعمال تتفاوت وتفاضل األعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل

عظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أ

  مع أم كلهم صحابة لكن ال يستوون .اهللا الحسنى )) 

 



 ؛ وينبين على ذلك تفاضل األعمال من فوائدها: أن األعمال الصاحلة منها من يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب

ال  ((؛ والعمال يتفاوتون أيضا  ، وأن األعمال تتفاوت ، وتفاضل األعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل

الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد  يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من

مع أم كلهم صحابة لكن ال يستوون حىت قال النيب عليه الصالة والسالم خلالد بن الوليد حني  اهللا الحسنى ))

ال تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق  (حصل بينه وبني عبد الرمحن بن عوف ما حصل قال: 

، كيف من بعدهم ؟  هذا يقول بني من ؟ صحايب وآخر أحدهم وال نصيفه ) أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد

ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي  ((؛ كذلك أيضا اختالف األعمال  إذا هذا اختالف العمال

، وأقول يلزم من  ؛ فاألعمال تتفاضل وهلم جرا الضرر والمجاهدون في سبيل اهللا بأموالهم وأنفسهم ))

؛ وهذا هو الذي عليه أهل السنة اجلماعة على أن األعمال تتفاضل وأن العمال  لعمل تفاضل العاملتفاضل ا

، انظر كيف يكرر اهللا  فضيلة التقوىومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  يتفاضلون وأن اإلميان يزيد وكذلك ينقص .

؛ إذا اتقى اإلنسان ربه فسوف يقوم بدين  ؛ ألا يف احلقيقة عليها مدار اإلسالم عزوجل التقوى يف آيات كثرية

إن اهللا خبير بما  ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: ديد من خالف تقوى اهللا اهللا تعاىل على ما يرضي اهللا .

ومن فوائد اآلية الكرمية: سعة علم اهللا، وأنه سبحانه وتعاىل عامل ببواطن األمور؛ وقد قال اهللا عن  . تعملون ))

وفسر النيب صلى اهللا عليه وسلم الباطن بأنه الذي ليس دونه  هو األول واآلخر والظاهر والباطن )) ((نفسه: 

، كل شيء يف قبضته، ليس  عليه ، كل شيء يقدر ، كل شيء يراه، كل شيء يعلمه ؛ مادون اهللا شيء شيء

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن خربة اهللا شاملة  . إن اهللا خبير بما تعملون )) ((؛ وهذا قريب من قوله:  دونه شيء

؛ القول  ؛ انتبهوا ! إذا قيل العمل فهو للقول والفعل ؛ واعلم بأنه إذا قيل عمل فإنه يشمل القول والفعل للعمل

؛ أما العمل  ؛ لكن الفعل يطلق غالبا على عمل اجلوارح فقط ن والفعل عمل اجلوارحعمل أيش؟ عمل لسا

فيطلق على هذا وهذا حىت إن شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف العقيدة الواسطية تلك العقيدة املباركة قال: إن الدين 

؛ وهو   ب عمال وله قوال، قول القلب و اللسان وعمل القلب واللسان واجلوارح؛ فجعل للقل واإلميان قول وعمل

؛ فهو فيه  ، وما أشبه ذلك ، وتوكله ، وخوفه ؛ وفعله: رجاءه ، وإميانه ، وتصديقه كذلك فقول القلب هو إقراره

وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا  ((مث قال اهللا تعاىل:   ؛ وأما القول فهو إقرار وتصديق . نوع حركة قلبية

، ووعد يف قالوا أوعد يف الشر ؛ أوعد :، ويقال يقال: وعد وعد )) (( . الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم ))

  قول الشاعر: وإين  ؛ وبنو عليه اخلري

   وإن أوعدته أو وعدته    لمخلف إيعادي ومنجز موعدي                   



الذين آمنوا وعملوا ؛ ألا يف  ومل يقل: أوعد وعد اهللا )) ((هنا يقول:  ، والوعد باخلري . اإليعاد بأيش؟ الشر

 ((؛ ألن اهللا تعاىل ذكر الوعد يف العقوبة فقال:  ؛ لكن هذا الذي قاله بعض أهل العلم قد ينازع فيهم الصاحلات

وهذا مما يدل على أن الوعد يأيت يف اخلري وعد اهللا المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها )) 

    ويأيت يف الشر .

يقول العلماء إذا  الشيخ : ، فهل له ذلك ؟ أحد الشهود أنا ال أريد أن أشهد خمافة أن حيلقين أذىقال  السائل :

؛ أما إذا كان الضرر حمتمال مثل أن  ؛ لكن البد أن يبني الشهادة يف موطن آخر خالف ضررا ال حيتمل فال بأس

    يعاديه ما شهد عليه أو ما أشبه ذلك فال جيوز كتم الشهادة .

، أال حيمل إيعاد اهللا سبحانه وتعاىل للكفار جبهنم  قلنا الوعد يكون يف اخلري واإليعاد يكون يف الشر : السائل

   ؟ ... ))وبشر المنافين  ((خموفا هلم مثل قوله: 

   ال، هو لو جاء غري مطرد لكن مطرد ما يف القرآن أوعدن وإال كان حيمل على ما قلت . الشيخ :

  ؟  قوامين بالقسط )) ((ما معىن قوله:  السائل :

؛ ملاذا ؟ ألننا إذا قلنا إن  ينبين على اخلالف وأننا إذا قلنا قوامني معناه البد أن حنملها على اهول الشيخ :

، وأن القيام مرة واحدة ال يدخل يف األمر؛ ألن  النهي عن املبالغة موجه إىل واحد صار األمر إمنا هو لكثرة القيام

   وإذا قلنا إا نسبة مشل القليل والكثري ؛ كونوا قوامين )) ((اهللا قال: 

ينبين عليه اخلالف بني يف محلها على النسبة أو املبالغة  قوامين )) ((اخلالف يف صيغة " فعال "  السائل :

  فما هو الضابط يف تعيني أحد املعنيني ؟العلماء يف زوارات القبور 

  ألنه صح احلديث عن النيب عليه الصالة السالم أنه لعن زائرات القبور ؛؛ ال، زوارات القبور ما تصح  الشيخ :

 لو قال قائل: إن هذه لكثرة ؟ ما استقام املعىن وما ربك بظالم للعبيد )) ((نعم حنمله مثال قوله تعاىل:  الشيخ :

نفسه نسبة الظلم إليه ؛ فإذا قلنا النسبة صح أن يقال إن اهللا نفى عن  ؛ ألنه يكون املنفي هو كثرة الظلم فقط

، هل املعىن ال تأكل أبدا ؟ ال تكثر  ؛ على كل حال فيه قرينة لكن إذا قلنا مثال: ال تكن أكاال ولو مرة واحدة

   األكل .

  قلنا الوعيد ي كون يف اخلري واإليعاد يكون يف الشر هل هذه قاعدة ؟ السائل :

وعد اهللا المنافقين  ((ولقد ى بقوله: طردة لكنها ليست م، حنن قلنا إا قاهلا بعض العلماء  ال الشيخ :

  . والمنافقات ))



وعد اهللا  ((، إزالة اإلشكال يف اآلية ؟ أي آية ؟  شيخ ما اتضح يل اجلواب عن اإلشكال يف اآلية السائل :

  ؟ المنافقين والمنافقات ))

   ل: أوعد .معناه جاء بوعد ومل يق ؛ طيب طيب هذه وعيد أو ال ؟ نعم الشيخ :

على أصله وهو أا للخري ولكن  (( وعد اهللا المنافقين ))هل ميكن محل لفظ وعد يف قوله تعاىل:  السائل :

  ؟ (( بشر المنافقين ))هذا املقام كقوله تعاىل: 

   ال ال ال، هذه كلمة وعد تستعمل يف اخلري و الشر . الشيخ :

  ؟ يجرمنكم ))وال  ((عن القراءة يف قوله تعاىل:  السائل :

  ؛  يف مصحفي ما وجدته؛ الذي عندنا قيد السبعيات يجرمنكم )) (( الشيخ :

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق  ((ال، حىت الصحابة رضي اهللا عنهم ملا نزل قول اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

   ، مث خفف عنهم . لوا مسعنا وأطعنا؛ فأمروا أن يقو  ) قالوا ما نطيق هذاتقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون )

  عن حكم الكتابة يف املصاحف مثل احلواشي وغريها ؟  السائل :

يف الزمن السابق الكتابة غري معرفة ال يف األصل وال ما يكتب على احلواشي فكره بعض السلف أن  الشيخ :

؛ وإذا كان هذا ال يؤثر  فال خيتلط؛ أما اآلن  ألنه خيتلط القرآن باملكتوب أو بغريه ؛ يكتب مع املصحف شيئا

  فتختلط فال بأس .على احلروف مبعىن أنك ما تكتب بني األصل 

وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين   ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

مة اهللا عليكم إذ هم قوم أن كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نع

   . )) يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا اهللا وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون

وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر  ((؛ قال اهللا تعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

؛  أي مبا جيب اإلميان به آمنوا )) آمنوا وعملوا الصالحات )) ((وعد اهللا الذين  ((قال اهللا تعاىل:  . )) عظيم

وقد بني النيب عليه الصالة والسالم إن اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر و القدر خريه 

؛ يعين عملوا أعمال الصاحلات؛ فالصاحلات إذا صفة ملوصوف حمذوف عملوا الصالحات )) ((أما  . وشره

؛ األول:  فمىت يكون العمل صاحلا ؟ يكون العمل صاحلا إذا تضمن أمرين والتقدير: األعمال الصاحلات .

،  ، البد من أمرين ، سواء كان ألمة حممد أو من األمم السابقة ؛ والثاين: املتابعة لشريعة اهللا اإلخالص هللا

األول: اإلخالص هللا عزوجل ألن العبادة حق اهللا وحده فال جيوز أن تشرك ا معه غريه واألدلة كثرية الدالة على 

وما أمروا إال ليعبدوا اهللا مخلصين له  فاعبدوا اهللا مخلصين له الدين )) (( ((وجوب اإلخالص هللا تعاىل 



أما املتابعة  . والنصوص يف هذا كثرية ) ى اهللا ورسولهمن كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إل الدين ))، (

أي عمل ليس عليه  ) من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد (فألن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قال: 

؛ إذا البد أن يكون العمل عليه أمر اهللا  أمر اهللا ورسوله من عبادات أو معامالت فإنه مردود على صاحبه

؛ والثالث:  ال تتحقق املتابعة إال إذا وافق العمل الشريعة يف أمور ستة؛ األول: السبب ؛ والثاين: اجلنسورسوله؛ و 

؛ فالبد أن تكون املوافقة بالشريعة يف هذه األمور  ؛ والسادس: الزمان ؛ و اخلامس: املكان ؛ والرابع: القدر النوع

فمن تعبد هللا بعبادة علقها بسبب مل جيعل اهللا  . ، واملكان ، والزمان ، والقدر ، والنوع ، واجلنس الستة: السبب

؛  ؛ مثال ذلك أن يقول املرء كلما ليس ثوبا: اللهم صل على حممد ، بدعة مردودة ورسوله سببا فالعبادة باطلة

ذه ؛ فماذا نقول له ؟ نقول: ه فقيل له ملاذا ؟ قال أتذكر لبس النيب عليه الصالة والسالم للثوب فأصلي عليه

؛ ألا مل ترد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه أم كانوا يصلون على النيب إذا أرادوا  عبادة بدعة

؛ فإن تعبد هللا بعبادة ما مل يشرع جنسها فالعبادة  البد أيضا أن يكون موافقا للشرع يف جنس العبادة . اللباس

؛ ألا ليست  ؛ نقول هذه أضحية غري مقبولة البقرة مثال ، ومثال ذلك أن يضحي بفرس بدال عن مردودة عليه

، يف النوع تعبد هللا سبحانه وتعاىل بعبادة  النوع وهو أخص من اجلنس . من جنس ما شرع اهللا ورسوله فال تقبل

؛  ، كما لو أحدث أذكارا مشروعا من حيث اجلنس لكنها على نوع آخر فإا ال تقبل مل يشرع له فإا ال تقبل

كذلك أيضا القدر، لو تعبد  .من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد )  (قول الرسول عليه الصالة والسالم: ل

هللا تعاىل بعبادة زائدة أو ناقصة مل تقبل منه فلو صلى الظهر ثالثا مل تقبل ولو صالها مخسا مل تقبل ملخالفة 

يف الكيفية فإا ال تقبل كما لو سجد قبل الركوع فإا ، لو أا خالفت الشريعة  الكيفية أيضا الشريعة يف العدد .

صار سبعة ؟ أليش يا أخي ؟ الكيفية ما ذكرت أوال ؟ هي يف الواقع بدل  ؛  ال تقبل ملخالفة الشريعة يف كيفيتها

اعتكف  ، لو اخلامس ؟ املكان ، النوع هو الكيفية يف الواقع . ، أحيانا يعرب بالنوع وأحيانا يعرب بالكيفية النوع

يف  اإلنسان يف بيته بدال عن املسجد وانقطع للعبادة يف البيت فإا ال تقبل فإا غري موافقة للشرع يف املكان .

؛ وكذلك لو وقف بعرفة  الزمان، لو صام اإلنسان يف غري رمضان عن رمضان مل تقبل ألنه يف غري الزمن املشروع

؛ إذا العمل الصاحل هو ما وافق الشريعة يف  احلج أو ما أشبه ذلك يف غري يوم عرفة أو رمى اجلمرات يف غري موسم

 هذه األمور الستة: السبب واجلنس والكيفية والقدر و الزمان واملكان، وجيعل بدل النوع الكيفية ألا أوضح .

عظيم وأجر  ((؛  هذا يف مقابل الذنوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة )) ((يقول اهللا عزوجل: 

من فوائد هذه اآلية: فضيلة  ؛ فالسيئات تغفر واحلسنات زائد عليها هذا الثواب العظيم . يف مقابل احلسنات ))

؛ وجه ذلك ؟ ما رتب عليه من الثواب؛ ألن كل عمل رتب عليه ثواب فإنه فاضل مأمور  اإلميان والعمل الصاحل



،  ؛ وهلذا جند كثريا من الناس يركزون على العقدة ن عملاإلميان وحده ال يكفي بل البد مومن فوائدها: أن  به .

ومن  ؛ بل البد مع العقيدة من عمل صاحل . يقول عقيدتنا سليمة ـ احلمد هللا ـ وال يتعرض للعمل؛ وهذا قصور

غفرة وقد كررنا القول مبعىن امل لهم مغفرة )) ((؛ لقوله تعاىل:  فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات املغفرة هللا عزوجل

فاجلواب: هي مطلقة لكن  فإن قال قائل: املغفرة هنا مطلقة مل يقل: من اهللا ؟ وأا سرت الذنب والتجاوز عنه .

وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين اإلسالم أن الذي بيده املغفرة  ومن يغفر الذنوب إال اهللا )) ((اهللا قال: 

، حيث جعل الثواب مبنزلة  ة: تفضل اهللا عزوجل على عبادهومن فوائد اآلية الكرمي والرمحة هو اهللا عزوجل .

ومن فوائد هذه اآلية  ، مع أن املنة هللا عزوجل أوال وآخرا . ، كأن العامل أجري إذا وىف العمل أعطي أجره األجر

؛ وتعظيم العظيم للشيء يدل على  ، حيث عظمه اهللا عزوجل الكرمية: عظم ثواب املؤمنني العاملني الصاحلات

 ((. القرآن مثاين كما وصفه اهللا به .؛ وملا كان هذا . أنه عظيم عظمة ال يتخيله اإلنسان وال يتصوره وهو كذلك

اهللا عزوجل ملا ذكر ثواب املؤمنني الذين عملوا ذكر مث   . اهللا نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ))

يف مقابل األعمال  كفروا )) وا بآياتنا )) ((والذين كفروا وكذب ((، فقال:  الصاحلات بذكر من يقابلهم

كفروا  ((، وكفروا مبا جيب العمل به  ؛ فكذبوا مبا جيب التصديق به يف مقابل اإلميان كذبوا )) ((الصاحلات، 

 ((فهم مل يستقيموا على األمر وال على اخلرب، قابل اخلرب بالتكذيب وقابل العمل بالكفر؛  وكذبوا بآياتنا ))

؛ فمن  املراد باآلية هنا هل هي اآليات الشرعية أو الكونية ؟ كالمها ياتنا أولئك أصحاب الجحيم ))وكذبوا بآ

؛ ومن أقر بذلك لكنه مل يقم  أنكر ربوبية اهللا وخلقه للمخلوقات وتصرفه يف الكون فهذا مكذب باآليات الكونية

، فالكونية هذا الكون مبا فيه من  كونية وشرعية؛ وآيات اهللا تعاىل   بطاعة اهللا فقد كفر وكذب باآليات الشرعية

الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والبحار واألار وغري ذلك من املخلوقات العظيمة اليت بعضها ال حتيط به  

.  حشرات صغرية جدا جدا ال تكاد تراها .كربا وبعضها ال حتيط به صغرا؛ إنك أحيانا تفتش الكتاب فتجد  .

 ((، يعلم مستقرها ومستودعها وال خيفى عليه أمرها كما قال تعاىل:  وهذه خملوقة هللا يرزقها اهللا عزوجل،  بالعني

هي ما جابت به ية الشرعية اآلو  . وما من دابة في األرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ))

؛ من يأيت بشريعة تصلح للبشر يف كل  وا االرسل وكانت آيات دالة على اهللا عزوجل ألن البشر ال ميكن أن يأت

؛ وكذلك الشرائع بالنسبة لألمم السابقة هي مالئكة متاما بأحواهلم  ال أحد زمان ومكان بنسبة لشريعة احملمدية ؟

أولئك أصحاب  ((قال اهللا تعاىل:  . وزمام وأماكنهم فال أحد يستطيع أن يأيت مبثل هذه اآليات الشرعية

خرب مبتداء الثاين  أصحاب )) ((هي املبتداء األول، و الذين كفروا )) ((ئك هذه مبتداء ثاين، وأول الجحيم ))

أولئك أصحاب  ((؛  ، الرابط اإلشارة ، والرابط ؟ اإلشارة واملبتداء الثاين هو خربه يف حمل رفع خرب املبتداء األول



أي أهل اجلحيم املالزمون هلا واجلحيم هي النار ـ أعاذنا اهللا وإياكم منها ـ ومسيت بذلك لقعرها  الجحيم ))

؛  ؛ إذا ذكر أهل العمل الصاحل ذكر أهل العمل السيئ ففي اآلية فوائد؛ منها: أن القرآن الكرمي مثاين  وسوادها .

؛ وذلك ألن اإلنسان إذا مل يكن أمامه إال  وفائدة ذلك أيها الطالب: أال يغلب جانب الرجاء أو جانب اخلوف

؛ وإذا مل يكن أمامه إال أوصاف  أوصاف مؤمنني وجزاء املؤمنني فإن ذلك قد حيمله على الرجاء وينسى اخلوف

؛ فلهذا كان اهللا تعاىل يذكر هذا إىل  الكافرين وعقوبة الكافرين فقد يستويل عليه اخلوف والقنوت من رمحة اهللا

 ؛ أو األمن من مكر اهللا عند ذكر ما يرجي .  يستويل القنوت من رمحة اهللا عند ذكر ما خيوفجنب هذا حىت ال

فاجلواب: أن أحسن  فإن قال قائل: أيهما أفضل للعامل أن يغلب جانب اخلوف أو أن يغلب جانب الرجاء ؟

؛ ألنه إذا عمل  ب اخلوفيغلب جانب الرجاء وعند اهلم بالسيئة يغلب جاناألقوال يف هذا أنه عند عمل الصاحل 

عمل الصاحل وغلب جانب الرجاء أحسن الظن باهللا وأن اهللا تعاىل سيقبل عمله ويثيبه عليه فنشط على العمل 

، وهذه  ؛ وعند اهلم باملعصية لو غلب جانب الرجاء لقالت له نفسه إن اهللا غفور رحيم واحتسب األجر على اهللا

؛ لكن إذا غلب جانب اخلوف وخاف  ، وما أشبه ذلك ب التوبة مفتوح، وأنت إذا فعلتها فتب با معصية سهلة

؛ فأحسن األقوال يف ذلك أن ينظر اإلنسان إىل حاله؛  أال يوفق للتوبة وأن يزيغ قلبه حينئذ يكف عن املعصية

فإن قال قائل: أمل  ، وعندما يهم باملعصية يغلب جانب اخلوف . فعند ما يفعل الطاعات يغلب جانب الرجاء

فبني اهللا تعاىل من أوصاف  )) والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ((يقل اهللا عزوجل: 

قلنا نعم هو   هؤالء السادة أم إذا آتوا ما يؤتون فقلوم وجلة خيافون أال يقبل منهم كما جاء ذلك يف تفسريه ؟

؛ وأما إذا كان بريئا من ذلك وهو يعلم أن  خياف كذلك، وهذا إذا خاف اإلنسان أن يعجب بعمله فيجب أن

أنا عند  (، وقد قال اهللا عزوجل يف احلديث القدسي:  ذلك العمل الصاحل مبعونة اهللا فليحس الظن باهللا عزوجل

؛ وهلذا أحيانا يذكر اهللا  من فوائد اآلية الكرمية: أن الكفر قد يسحبه التكليف وقد ال يسحبه . ظن عبدي بي )

ومن أظلم  ((وأحيانا يذكر التكليف فقط  واتقوا النار التي أعدت للكافرين )) ((فقط مثل قوله تعاىل: الكفر 

؛ وذلك ألن كل واحد منهما قد يكون  وأحيانا يقرن بينهما ممن كذب على اهللا وكذب بالصدق إذ جاءه ))

. ومن فوائد اآلية الكرمية: لعياذ باهللا ذلك أشد وأعظم ـ وا وحده موجبا للخلود يف النار؛ فإذا اجتمعا مجيعا صار

؛ ألن اهللا توعد  أن على اإلنسان أن يكون مستسلما استسالما تاما آلية اهللا مصدقا ألخبارها منفذا ألحكامها

؛ وقد ذكر اهللا عزوجل يف سورة النساء قسما  املكذبني باآليات والكافرين ا بأيش ؟ بأم أصحاب اجلحيم

هذه ))  فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ((ون إال بشروط، فقال: مؤكدا أم ال يؤمن

هذا ثالثة؛  ويسلموا تسليما )) (( ، هذا اثنني )) هم حرجا مما قضيتأنفسثم ال يجدوا في  (( ، واحدة



صدره مبا  ؛ ومن حكم اهللا ورسوله ولكنه صار يف قلبه ضيق مل ينشرح فمن حكم غري اهللا ورسوله فليس مبؤمن

؛ ومن مل جيد  ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت )) ((؛ وهلذا قال:  حكم اهللا ورسوله فليس مبؤمن

حرجا لكن صار يتكاسل ويتهاون يف التسليم فإنه مل يؤمن، مث قد يكون انتفاء اإلميان عنه انتفاء كامال وقد 

 ائد اآلية الكرمية: أن الكافرين املكذبني خملدون يف النارومن فو  يكون انتفاء جزئيا حسب ما قام يف قلبه وعمله .

؛ لقول النيب صلى اهللا عليه  وكلما جاءت أصحاب فاملراد ا املالزمة الدائمة أصحاب الجحيم )) ((؛ لقوله: 

والذي نفسي بيدي ال يسمع بي من هذه األمة يهودي وال نصراني ثم ال يؤمن ما جئت به ـ أو  (وسلم: 

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة  ((مث قال اهللا تعاىل:   تبع ما جئت به ـ إال كان من أصحاب النار ) .قال ال ي

اهللا عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا اهللا وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون 

أمر  اذكروا نعمة اهللا )) ((وقوله:  تقدم كثريا وأظنه ال حيتاج . يا أيها الذين آمنوا )) ((الكالم على قوله:  . ))

؛ ألن جمرد أن نقول إن  اهللا تعاىل أن يذكر نعمته ال من أجل جمرد الذكر واخلرب ولكن للقيام لشكر هذه النعمة

، البد  يكفي ، إن اهللا خذل عدوي ال ، إن اهللا نصرين على العدو اهللا سلمين من العدو إن اهللا مكنين من العدو

، نعم ثناء على اهللا فهذا  ؛ فإن كان شكرا بأن كان يتحدث اإلنسان بنعمة اهللا أن يكون ذلك شكرا هللا عزوجل

فتكون يف موضع  نعمة اهللا عليكم )) ((هذه متعلق بقوله:  نعمة اهللا عليكم إذ هم )) ((وقوله:  من الشكر .

قتل النيب صلى اهللا ب؛ مهوا  من القوم ؟ املشركون ليكم ))هم قوم أن يبسطوا أيديهم إ (( نصب على احلال .

وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم  ((، ومهوا أيضا بأن يقاتلوه يف مكة ولكن اهللا قال: عليه وآله وسلم

ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم  ((وقال يف سورة النساء:  عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليه ))

فعدة وقائع يهمك الكفار بأن يبسطوا أيديهم إىل الرسول عليه الصالة والسالم وأصحابه ولكن اهللا  فلقاتلوكم ))

ومل يستطيعوا أن ينالكم بالسوء؛ وهذه  فكف أيديهم عنكم )) (( تعاىل يكف أيديهم ويسلم الرسول وأصحابه .

إذ جاءتكم  ((يف سورة األحزاب: ؛ لقد قال اهللا عزوجل  نعمة عظيمة أن يهم عدوك بشيء مث حيجزه اهللا عنه

واتقوا اهللا  (( . وكفى اهللا المؤمنين القتال )) جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها )) وقال فيها: ((

وعلى  (( ؛ والتقوى هي اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل األوامر واجتناب النواهي . أمر بذكر النعمة والتقوى ))

" ـمتعلق ب على اهللا )) ((؛ ونعلم مجيعا أن قوله:  يعين وليتوكل املؤمنون على اهللا ون ))اهللا فليتوكل المؤمن

، لصح  ؛ وإال لو قيل: وعلى اهللا ليتوكل ؛ والفاء زيدت لتحسني اللفظ فهي مقدمة عليها إلفادة احلصر " يتوكلال

الالم الم األمر وأصلها مكسورة لكنها تسكن إذا سبقها ؟ من يعرف ؟ إذا  فليتوكل )) ((وقوله:  الكالم .

(( ؛ ويف قوله:  ؛ يف اآلية اليت معنا ما الذي سبقها ؟ الفاء ؛ صح سبقها قلة ؟ نعم ؟ إذا سبقها الفاء والواو ومث



؛ والتوكل  الالم لألمرف وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون )) ((الواو؛  وليطوفوا )) ((؛  مث ثم ليقطع فلينظر ))

، صدق االعتماد على اهللا يف جلب املنافع ودفع املضار ثقة به  أحسن ما قيل فيه أنه: صدق االعتماد على اهللا

، أن تعتمد على اهللا يف جلب املنافع واإلنسان حمتاج إىل املنافع؛  ، هذا التوكل على اهللا تبارك وتعاىل وتفويضا إليه

؛ وذا يظهر الفرق بني توكل اإلنسان على العبد وتوكله على الرب،  عزوجل وتفوضا إليهودفع املضار ثقة باهللا 

توكل اإلنسان على الرب تفويض مطلق فيعتقد اإلنسان أن اهللا هو الذي له احلكم وله السلطة عليه؛ توكله على 

، أليس   ونه يف املرتبة، ليس تفويضا إليه ولكنه وكله يعتقد أنه د شخص وكله أن يشرتي له حاجة ليس كذلك

، توكلي على  كذلك ؟ يعين عندما تعتمد على شخص وكلته ليشرتي لك حاجة هل هو كتوكلك على اهللا ؟ ال

؛ وتوكلي على إنسان وكلته ليس إال اعتمادا على شخص أنا الذي أدبره وأنا  اهللا توكل عبادة وتفويض واستسالم

؛  ؛ فالفرق بني التوكل على اهللا والتوكل على العبد فرق عظيم ليتالذي أريد أن يتوكل وأنا الذي بيدي فسخ وكا

؛ بل يقول وكلت فالن لئال  لكن مع ذلك ال ينبغي لإلنسان أن يقول توكلت على فالن يف شراء كذا وكذا

سله يعين الذين آمنوا باهللا وكتبه ور  المؤمنون )) ((وقوله:  يستعمل اللفظ الذي ال يطلق إال هللا يف حق العبد .

؛ منها: أنه جيب على اإلنسان أن يذكر نعمة اهللا  يف هذه اآلية الكرمية فوائد  واليوم اآلخر والقدر خريه وشره .

ومن فوائد  ؛ من أين تؤخذ ؟ من أمر بذكر نعمه بكف أيدي األعداء عنهم . عليه يف جلب املنافع ودفع املضار

 ، وهو كذلك؛ وكثري من الناس يظنون أن النعم هي اإلجياب هذه اآلية الكرمية: أن كف األذى والضرر من النعم

ومن  ؛ وهلذا يشكر اهللا عزوجل على هذا وهذا . ، النعمة إما إجياد معدوم وإما كف لوجود ؛ ولكن هذا قصور

؛  فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب تقوى اهللا عزوجل عند ذكر النعم حىت ال يبقى اإلنسان ويرتفع ويرىب بنفسه

 . وعلى اهللا فليتوكل )) ((؛ لقوله:  ومن فوائدها: وجوب التوكل على اهللا عزوجل . واتقوا اهللا )) ((ه: لقول

؛ و القاعدة عند  ؟ من تقدمي املعمول ؛ وذلك من تقدمي أيش ومن فوائدها: إخالص التوكل هللا سبحانه وتعاىل

؛  : هل التوكل مينع فعل األسباب ؟ اجلواب: الفإن قال قائل . البالغيني أن تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر

بل التوكل ال يتم إال بفعل األسباب، وأضرب لكم مثال بسيد املتوكلني حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ومع 

ذلك كان يتوقى احلرب ويتوقى الربد ويلبس الدروع باحلرب ولبس يف أحد درعني ـ عليه الصالة والسالم ـ كل 

سهام؛ ففعل األسباب النافعة احلقيقية ال ينايف التوكل بل هو من متام التوكل؛ وهلذا لو قال قائل: أنا ذلك توقيا لل

، هذا  ؛ قلنا هذا عجز ، أنا متوكل على اهللا ، يرزقين الذي رزق الثعابيل يف جحورها مل أسعى يف طلب الرزق

نعم إذا عجز اإلنسان عن األسباب ليس عنده ،  ، التوكل على اهللا التفويض إذا مل تستطع األسباب عجز وكسل

؛  ، فوضوا األمر إىل اهللا اآلن إال التوكيل؛ وهلذا جتد الكفار إذا غشيهم موج كالظلل دعوا اهللا خملصني له الدين



؛ أما مع القدرة على فعل األسباب  وكذلك اإلنسان إذا أصابه شيء ال يستطيع دفعه جتده ليس له حول وال قوة

؛ قال ما أحتاج أنا  ، قلنا خذ معك نفقة من فعله؛ لو أن إنسان قال أنا أريد أن أسافر إىل مكة للحجفإنه البد 

، إذا كنت متوكال على اهللا حقيقة تفعل السبب،  ؛ ماذا نقول يف هذا؟ هذا عجز وتواين وكسل متوكل على اهللا

ومن  ؤونة أو ما أشبه ذلك .خذ معك ما يكفيك للنفقة أو أجر نفسك على أحد تكون معهم ويكفونك امل

فوجه األمر إىل املؤمنني ألم  فليتوكل المؤمنون )) ((؛ لقوله:  فوائد هذه اآلية الكرمية: أن التوكل من اإلميان

؛ ولكن هل ينايف كمال اإلميان أو ينايف  ومن فوائدها: أن ترك التوكل على اهللا نقص يف اإلميان هم أهل التوكل .

فهذا  ـ وكل األنبياء أموات إال عيسى فهو يف السماء حيا ـ ، فمن توكل على نيب ميت ه تفصيلأصل اإلميان ؟ في

؛ من توكل على قرب فهذا ينايف أصل اإلميان؛ من اعتمد على سبب معلوم وهو سبب شرعي أو  ينايف اإلميان

   . قدري فذلك ال ينايف اإلميان لكن ال



سبب معلوم وهو سبب شرعي أو قدري ؛ فذلك ال ينايف اإلميان ال جتعلوا نيتك هذا السبب بل اجعله سببا 

(( واملسبب هو اهللا عزوجل ؛ وهلذا جند األسباب كثريا ما تتخلف مسببها ألن األمر بيد من ؟ بيد اهللا عزوجل 

اجلملة هنا  ولقد أخذ اهللا ميثاق بني إسرائيل )) ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:   . وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون ))

الالم ؛  اجلملة مؤكدة بثالث مؤكدات ؟ (( ولقد أخذ اهللا ميثاق ))مؤكدة بثالث مؤكدات يعده لنا األخ ؟ 

(( لقد خلقنا والثاين: قد ؛ والثالث: القسم ؛ وهذه القاعدة كلما جاء التعبري ذا فهو مؤكد بثالثة مؤكدات ؛ 

(( ولقد مؤكد ؛  (( لقد خلقنا اإلنسان في كبد ))هذه مؤكدة بثالثة مؤكدات؛  في أحسن تقويم ))اإلنسان 

    مؤكد بثالثة مؤكدات . خلقناكم ثم صورناكم ))

ما حيصل من األعياد اآلن يف بعض البلدان مما ال يتقرب ا إىل اهللا ، بعض أهل العلم يقول هذه بدعة  السائل :

   ست بدعة حنن ال نتقرب به إىل اهللا إمنا مناسبات فهل تعد من البدعة ؟؛ فهم يقولون هذه لي

هذه بعض العلماء يقول إا ليست بدعة يعين يوم الشجرة ، يوم كذا ويوم كذا ، يقول هذه املقصود ا  الشيخ :

ك على ملك فهذه تذكري الناس ؛ أما إذا كانت املناسبة مناسبة التويل أمري على إمرة أو رئيس على رئاسة أو مل

إمنا تفعل للتعظيم ، تفعل للتعظيم فال جيوز ؛ ألن األعياد ال ميكن أن تكون إال مبناسبات الشرعية ، ال جيوز أن 

تكون إال ملناسبات شرعية ، غري املناسبات الشرعية ال تشرع ؛ لكن ما يذكر عن أيام الشجرة وأشباهها يقولون 

لذلك ال خنص ا من أجر إمنا هي تذكري وت وكان ابتداء عمل ؛ ولكن إننا ال نتخذها على سبيل أا عيد و 

   عندي أنه لو أن الناس تنزهوا عنها لكان أحسن .

قلنا فيها  (( ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ... ))ما هي املؤكدات يف لفظة " ولقد " يف قوله تعاىل:  السائل :

  ثالثة مؤكدات  ؟

  ، والقسم ؛ ألن تقدير الكالم: واهللا لقد .نعم ! الالم ، وقد  الشيخ :

ما هو الالزم التحكم، ما هو بالزم ؛ إذا كان هذا الشرع من عند اهللا عزوجل فهو عامل كما قلنا إن هذه  الشيخ :

   الشرائع ال ميكن للبشر أن يأيت مثلها .

  عن التوراة واإلجنيل ؟  السائل :

فا من االلتباس ألن العامي إذا مسعها يظن هذه التوراة واإلجنيل ما أرى هذا إال إذا كان ينكرها خو  الشيخ :

   والقرآن .

  األيام هذه مل تكن أعياد ؟ السائل :



وعلى التشبه تشتبه على كثري من الناس مع أن األئمة نصوا أنه إذا كان مصدر الشيء من غري املسلمني  الشيخ :

التشبه حقيقته أن يقوم اإلنسان مبا خيتص بغريه ، مادام أنه مث انتشر وصار املسلمون يفعلونه زال التشبه ؛ ألن 

شاعت هذه املسألة فال ؛ كان مثال لبس البنطلون أتى من أين ؟ أتى من الكفار لكن ت  املسلمون وصار اآلن 

   يلبسه املسلم والكافر .

  صحهم ؟هل لإلنسان أن يتحرى جتمع الناس يف العزائم واحلفالت وحنوها ليغظهم وين السائل :

أما من جهة املوعظة فاملوعظة إذا وجد سبب هلا فإا تفعل يف أي مكان ؛ لكن إذا اختذ هذا راتنا وكأنه  الشيخ :

هو السبب قلنا هذا خطأ ؛ فمثال االجتماع يف العرس أو وليمة كبرية إذا رأى اإلنسان من املناسبة أن يتكلم مبا 

ه الناحية ، من الناس رجال يتشوق الناس إىل كالمه ويتمنون أن رآهم متشوقني لكالمه والناس خيتلفون من هذ

يتكلموا فهنا نقول الكالم جيد ؛ أو طلب منه أن يتكلم فهنا أيضا نقول تكلم ألنك سئلت العلم فإذا سئلت 

مثل العلم فبني ؛ أما إنسان ليس ذا أمهية عند الناس وال الناس يرتقبون كالمه ، يبلغ نفسه عليهم مث يتكلم يف 

هذه املناسبات فيه تضييق على الناس ، وكثري من الناس يأتون إىل هذه احلفالت فيجتمع بعضهم ببعض مع طول 

الزمان ويتساءلون عن أحواهلم وعن قرابام فيقطع هذا عليهم ما يريدون أو يتكلمون فيكون شهرة بني الناس ، 

يف احلاضرين تكون بدعة على بدعة ؛ ألنه أصال هذه واحدة ؛ كذلك العزاء أشد وأشد ، كون اإلنسان وخيطب 

االجتماع  للعزاء غري مشروع كما نص على ذلك أهل العلم ، منهم من كره   على الكراهة ومنهم من قال إا 

، يقوم أحدهم خطيبا وخيطب  كذلك ما أحدثه بعض الناس عند الدفن بدعة ، وكتب الفقهاء بني أيدينا .

ن البدعة ؛ ألن الرسول ما فعل هذا ، غاية ما ورد عن الرسول عليه الصالة والسالم ويعظ الناس ؛ هذا أيضا م

أنه انتهى إىل قرب مع أصحابه وملا يلحد يعين ما مت تلحيد القرب فجلسوا وجلس النيب عليه الصالة والسالم معهم 

؛ وهذه ليست  الدفن وجعل ينكث يف خمصرة معه ـ ينكث األرض ـ وحيدثهم عن حال اإلنسان عند املوت وبعد

خطبة هذه موعظة وليت راتبة مل يفعلها الرسول كلما دفن أحدا ، فعلها ألنه ينتظر التلحيد ، ينتظر التلحيد 

   فبدال أن يسكت أو يتكلموا بشيء غري مناسب تكلم عليه الصالة والسالم .

ثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال اهللا (( ولقد أخذ اهللا ميثاق بني إسرائيل وبعأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

إني معكم لئن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم اهللا قرضا حسنا ألكفرن عنكم 

   سيئاتكم وألدخلنكم جنات تجري من تحتها األنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل )) .

اجلملة هنا  (( ولقد أخذ اهللا ميثاق بني إسرائيل ))اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال

وذكرنا لكم قبله أنه إذا جاء مثل هذا  مؤكدة ، بكم يا حامد ؟ بثالثة ؛ ما هو عينه ؟ القسم ، والالم ، وقد .



(( ولقد أخذ  أعرفتم ؟ .التعبري فالتأكيد بثالث مؤكدات ، بالالم ، وقد ، وقسم املقدر ؛ و التقدير: واهللا لقد ؛ 

قال: (( وبعثنا منهم )) هذا  . (( أخذ اهللا ))أي عهدهم ، والسياق هنا سياق غائي  اهللا ميثاق بني إسرائيل ))

التفات من الغيبة إىل التكلم ؛ ولو كان الكالم على نسق واحد لقال: بعثنا منهم اثين عشر نقيبا أي جعلنا منهم 

هذه لسنا نعرا على أن اثين وحدها أو عشر وحدها ؛ لو كانت يف غري هذا اللفظ اثين عشر رقيبا ، اثين عشر 

يعين من الثالثة عشر أربع عشرة ، ثالثة عشرة أربعة عشر ، ال نعرا هذه على أا اجلزء األول وحده والثاين 

باأللف ، ويف النصب وحده إال اثين عشر واثنيت عشر ، فيعرب اجلزء األول حبسب العوامل ، ففي الرفع جنعل 

واجلر بالياء ؛ ألنه ملحق باملثىن وإمنا قلنا إنه ملحق مثىن ومل جيعله مثىن حقيقة ألنه ليس له مفرد إذ أن إثىن ليس 

مفرده اسم لكن مفرده واحد ؛ فلهذا يعربونه على أنه ملحق باملثىن ويكون إعرابه باأللف رفعا وبالياء نصبا وجرا ؛ 

((  شرة بل يقال: اثنا مركب مع عشر وعشر مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب .ولكنه ال يضاف إىل ع

هذه متييز ، وكلما جاءت كلمة تفسر املعدد وهي املعدود فأعرا على أا متييز  اثني عشر نقيبا )) (( نقيبا ))

  هلذا يقول صاحب األلفية: نقول نقيب متييز ؛ و  (( اثني عشر نقيبا ))مثال ثالثة عشر رجال، رجال  متييز ، 

  اسم بمعنى من مبين نكرة   ينصب تمييزا لما قد فسره                             

فعيل مبعىن فاعل وناقب مبعىن منقب ، منقب يعين مفتش وهم العرفاء ؛ ألن  (( اثني عشر نقيبا )) (( نقيبا ))

(( وكم أهلكنا قبلهم من قرن ش ، ومنه قوله تعاىل: العريف يفتش عمن جعل عريفا عليه ؛ وأصل التنقيب التفتي

أي فتشوا فيها ؛ إذا النقيب فعيل مبعىن فاعل أي منقب ؛ والتنقيب  هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البالد ))

هو التفتيش ؛ ومعناه العرفاء جعل اهللا منهم اثين عشر نقيبا عرفاء على قومهم كل سد عليه عريف ألم هم اثنا 

وهذا من عناية اهللا عزوجل م أن جعل عليهم العرفاء من  (( وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ))باطا ؛ عشر أس

أي يف النصر والتأييد ؛  (( وقال اهللا إني معكم )) (( قال اهللا إني معكم )) . أجل أن يوجهوم ويؤدبوم

(( هذا رد امليثاق  (( لئن أقمتم ))قال:  مث وهذه املعية خاصة وسنتكلم إن شاء اهللا عليها عند أخذ الفوائد .

، والصالة معروفة هي التعبد هللا تعاىل بذات األقوال واألفعال  أي أتيتم ا مستقيما لئن أقمت الصالة ))

املعلومة املفتتحة بالتكبري املختتمة بالتسليم ، هذا هو األصل ؛ وعلى هذا فصلوات اليهود والنصارى اآلن 

آتيتم مبعىن أعطيتم ؛  (( وآتيتم الزكاة )) كما حرفوا يف التأويل حرفوا أيضا يف العقائد .صلوات حمرفة ، فهم  

إىل من ؟ إىل مستحقها ؛ وهلذا نقول إن آتى  (( آتيتم الزكاة ))؛ وقوله:  والزكاة مال واجب يف أموال خمصوصة

والزكاة هي املال الذي ذكرنا لكم ومسي تنصب مفعولني ؛ األول الزكاة والثاين حمذوف ، أي آتيتم الزكاة أهلها ؛ 

زكاة ألنه يزكي أخالق باذله ، يزكيها يعين ينميها ؛ فإن بذل املال ينمي األخالق بالشك ؛ وإذا أردت أن ينشرح 



أي أقررمت إقرارا مستلزما للقبول واإلذعان ،  (( وآمنتم برسلي )) صدرك فأكثر من النفقة ؛ لكن بدون إسراف .

ان هو اإلقرار املستلزم للقبول واإلذعان ؛ فمجرد اإلقرار ال يعترب إميانا ؛ فلو كان جمرد اإلقرار إميانا هذا معىن اإلمي

والرسل مجع  (( وآمنتم برسلي ))لكان أبو طالب مؤمنا ألنه مقر برسالة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ 

((  ثر األنبياء الذين قصوا علينا من بين إسرائيل .الرسول وهم الذين أرسلهم اهللا تعاىل إىل بين إسرائيل ، وأك

(( لتؤمنوا باهللا أي نصرمتوه ألن التعزير يعين النصرة وأصله من التقوية ، قال اهللا تبارك وتعاىل:  وعزرتموه ))

(( قوله:  (( وأقرضتم اهللا قرضا حسنا )) . تعزروا من ؟ الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ورسوله وتعزروه ))

أي بذلتم املال حمتسبني األجر من عنده ؛ ألن املقرض يعطي القرض على أنه سوف يرد إليه  وأقرضتم اهللا ))

فإن قال  ؛ فاإلقراض هللا يعين احتساب الثواب منه كأنك بذلت الشيء ابتغاء مرضاته لتنال بذلك ثوابا . عوضه

ب عطف املتغايرين أو هو من باب عطف العام هل هو من با (( آتيتم الزكاة ))مع قوله:  (( أقرضتم ))قائل: 

على اخلاص أم ماذا ؟ يرى بعض العلماء أنه من باب العطف العام على اخلاص ألن الزكاة حقيقة من أقراض اهللا 

إذا أداها اإلنسان متصفا ثواا فهي من أقراض اهللا ؛ ويكون ذكر اإلقراض وهو أعم من الزكاة بعد ذكر الزكاة 

غريها ؛ وقيل: املراد بالزكاة هنا املراد به الصدقة أي ما زاد على الزكاة ؛ وعلى هذا يكون العطف ليشمل الزكاة و 

القرض احلسن ما كان خالصا هللا على وفق شريعة  (( قرضا حسنا ))وقوله:  . عليها من باب عطف املتغايرين

ان يف عبادة اخلالق أنه متام اإلميان اهللا ، هذا هو القرض احلسن ؛ وقد بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم اإلحس

 (( ألكفرن عنكم سيئاتكم ))وقوله:  . ( أن تعبدوا اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )واملراقبة فقال: 

وهو جواب للشرط اليت هي إن أو جواب  (( لئن أقمتم ))هذا جواب؛ لكن اجلواب أليش ؟ جواب لقوله: 

   (( لئن أقمتم))ه بالالم يف قوله: للقسم املقدر املدلول علي

  ما هو الصحيح ؟  الشيخ :

  الثاين ،  الطالب :

الثاين فهو جواب القسم ؛ وهلذا مل يقرتن بالفاء ولو كان جوابا للشرط اقرتن بالفاء ؛ ويف هذا يقول ابن  الشيخ :

  : مالك

   ملتزم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم     جواب ما أخرت فهو                    

 (( ألكفرن عنكم سيئاتكم )) فما الذي أخر هنا ؟ القسم أو الشرط ؟ الشرط؛ إذا الذي حذف هو الشرط .

أي أجعلها مكفرة باحلسنات اليت فعلتم: إقام الصالة ، إيتاء الزكاة ، اإلميان بالرسل ، وتعزيرهم ، إقراض اهللا قرضا 

هذه معطوفة على  ن جنات تجري من تحتها األنهار ))(( وألدخل حسنا ؛ فالسيئات تفكر ذه احلسنات .



وإذا مجعت بينها وبني أكفر صار فيها النجاة من املرهوب وحصول املطلوب، النجاة من املرهوب  (( ألكفرن ))

(( وألدخلنهم جنات ألا إذا كفرت مل نعاقب عليه؛ حصول املطلوب (( ألكفرن عنكم سيئاتكم )) يف قوله: 

)) وبالتدبر واالستقراء جند أن أغلب ما يكون تقدمي النجاة من املرهوب لريد املطلوب  األنهارتجري من تحتها 

على حمل خال مما يرخن ، فيكون التصفية قبل التحلية يعين صف الشيء قبل أن ختليه ، اقلص املكان قبل أن 

مقدما على اإلثبات " ال إله إال اهللا  تفرشها ؛ تأمل اآلن القرآن والسنة ويف غريها أيضا جتد أن النفي غالبا يكون

(( ألكفرن عنكم  " كلمة اإلخالص قدم فيها النفي على اإلثبات لريد اإلثبات على مكان خال من الشوائب .

جنات املراد ا جنة املأوى وهي كما ترون تذكر  سيئاتكم وألدخلنكم جنات تجري من تحتها األنهار ))

مفرد ، وتأيت جنات كثريا جمموعا ؛  سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة )) ((أحيانا مفردة وأحيانا جمموعة 

فإفرادها باعتبار اجلنس ومجعها باعتبار النوع ألن اجلنة أنواع ؛ وقد ذكر اهللا تعاىل يف آخر سورة الرمحن أربعة أنواع 

أيهما أشرف األوليان أو األخريان ؟  (( ومن دونهما جنتان ))مث قال:  (( ولمن خاف مقام ربه جنتان ))

األوليان ؟ يعين سواه ، ال تعبدوا من دون اهللا من سواه ؛ طيب من يبني لنا الفروق ؟ ابن قيم ذكر يف النونية أن 

الفروق عشرة لكن ... فمن يستطيع أن يذكر لنا ؟ ثالثة كفاية لكن ال يستعني أحدكم بالثاين ؛ إذا جتمع جنة 

يعين  (( جنات تجري من تحتها األنهار ))ر أيش ؟ باعتبار األنواع ، وتفرد باعتبار اجلنس على جنات باعتبا

لو أننا فسرنا اجلنات مبا نفسر به اجلنات يف الدنيا وقلنا اجلنات (( جنات تجري من تحتها األنهار )) اآلن 

خرة ؛ لكن إذا قلنا اجلنة هي الدار بساطني كثرية األشجار كثرية الثمار مل يذهب الذهن بعيدا وال استقل نعيم اآل

اليت أعد اهللا تعاىل ألوليائه ـ اللهم اجعلنا منهم ـ فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ؛ 

أيهما أشد هزا للمشاعر ؟ الثاين بالشك ؛ وهلذا قد نعجب على بعض الناس أن يفسر جنة املأوى بأا البستان 

أا مسيت بذلك ألن أشجارها متف بعضها إىل بعض فهي تسرت من فيها ؛ نقول الشك إنه الكثري األشجار و 

يقلل من ختيل اجلنة وأا شيء عظيم ؛ فنقول اجلنة هي الدار اليت أعدها اهللا تعاىل ألوليائه فيها ما ال عني رأت 

(( وقوله:  ن ويسابق إليه .وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ؛ هذا حيس النشاط ويوجب أن يسارع اإلنسا

معلوم أنه ليس املراد من حتت أرضها ؛ ألن النهر إذا جرت من حتت األرض أي  تجري من تحتها األنهار ))

قال العلماء: من حتت قصورها  (( من تحتها ))فائدة منها ؟ وهلذا ال ننتفع باألار اليت اجلوفية ؛ ولكن 

ليلة والقصور الفخمة العظيمة هلا منظر ال يتصوره اإلنسان يف الواقع، حتت األشجار الظ؛ وما أحسن  وأشجارها 

 (( أنهار من ماء غير آسن ))هذه األار ليست كأار الدنيا، أنواعها أربعة:  (( تجري من تحتها األنهار ))

هو من أحسن ما  بل (( أنهار من لبن لم يتغير طعمه ))يعين ال ميكن أن يتغري وأار الدنيا تتغري ؛ والثاين: 



 )) ( ال فيها غول وال هم عنها ينزفونوقد نفى اهللا الغول ( (( وأنهار من خمر لذة للشاربين ))يكون مذاقه ؛ 

نقي ليس فيه شيء من ما يكون يف عسل الدنيا؛ هذه أار أربعة جتري جريانا  (( وأنهار من عسل مصفى ))؛ 

مل يتغري طعمه يتصور كيف جيري، ألن اللنب جاف؛ مخر يتصور أم ال ، املاء رمبا يتصور اإلنسان أنه جيري ؛ لنب 

؟ يتصور، وقد ال يتصور؛ ألن اخلمر ليس كله سواء؛ الرابع العسل يف تصورنا اآلن أنه ال جيري لكنه يف اجلنة 

  جيري ر، مث إن ابن قيم رمحه اهللا ذكر يف النونية أن هذه األار جتري لغري أخدود فقال:

  أنهارها من غير أخدود جرت    سبحان ممسكها عن الفيضان                      

النهر جيري ما له أخدود متنعه ميني ويسار ؟ وال حفر له ، على سطح ، سطح مكان ومع هذا أيضا  اهللا أكرب، 

(( فيها ما ال جيري إال حيث شاء صاحبه يصرفه كيف شاء ليس هناك عمال وال عوامل وإمنا هي إرادات 

إذا هنا ميثاق  (( تجري من تحتها األنهار ))نقول:  تشتهيه األنفس وتلذذ األعين وأنتم فيها خالدون )) .

فمن هنا شرطية جواا  (( فمن كفر بعد ذلك منكم ))يقول:  بني متعاقدين، عمل يسري يف مقابل ثواب كثري .

عليه فقد ضل سواء السبيل ، الضالل مبعىن  أي فمن كفر بعد هذا امليثاق ومل يقم مبا وثق اهللا (( فقد ضل ))

  أي مستقيم ، مستقيمه املوصل إىل املراد .(( سواء السبيل )) الضياع والتيه يعين تاه عن الصراط املستقيم ؛ و

يف هذه اآلية فوائد كثرية؛ منها: تذكري هذه األمة وتذكري بين إسرائيل مبا أخذ اهللا عليهم من امليثاق ؛ أما تذكري 

؛ وأما تذكري األمة اإلسالمية فألنه ليس بني  (( ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ))إسرائيل فاألمر فيه واضح  بين

البشر وبني اخلالق عهد يتضمن احملابات إال تفضال من اهللا عزوجل إذا قمنا مبا أوجب علينا فلنا األجر مرتني 

ومن فوائد اآلية الكرمية: ذكر اهللا نفسه بالغيبة  حسب ما جاء به النصوص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم .

ما قال: لقد أخذنا؛ وهذا كما  (( ولقد أخذ اهللا ))تعظيما وتكبريا له جل وعال ؛ تؤخذ من أين ؟ من قوله: 

يقول امللك يف جنوده: إن امللك يأمركم أن تفعلوا كذا، ما يقول أنا آمركم ، يقول إن امللك يأمركم ؛ نظريها هذا 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من أساليب البالغة  ن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها )) .(( إ

 (( ولقد أخذ اهللا ))بعد قوله:  (( وبعثنا ))االنتقال من أسلوب إىل أخر لتنبيه املخاطب ؛ تؤخذ من قوله: 

اآلية الكرمية: إثبات أن اهللا تعاىل خلق  ومن فوائد هذه والشك أن هذا أي تغيري األسلوب يوجب االنتباه .

ألن النقباء مفتشون وإذا كان اهللا هو الذي بعثهم لزم ( وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا )) أعمال العباد؛ لقوله: (

الرد على القدرية ألن  (( نقيبا ))أن تكون أفعاهلم خملوقة هللا؛ ففيها الرد على اجلربية ؛ ورمبا نأخذ من قوله: 

نعود مرة ثانية يؤخذ من اآلية الرد  . (( نقيبا ))ب ينقب باختياره ؛ نعم رمبا نأخذ الرد على اجلربية بقوله: املنق

إذا هم قاموا بأمر من ؟ بأمر اهللا ؛ القدرية يقولون إن أفعال العبد ليست  (( وبعثنا منهم ))على القدرية يف قوله: 



ألن النقيب هو املنقب فأضاف  (( نقيبا ))ها الرد على اجلربية بقوله: أيضا يؤخذ من خملوقة هللا وال هللا فيها تعلق .

اهللا إليه وهذا يدل على أن اإلنسان غري جمبور؛ وهذا مقرر ـ واحلمد هللا ـ عدة مرات أن نصوص الكتاب والسنة 

اس أن يتخذوا ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي للن تدل على بطالن قول القدرية وبطالن قول اجلربية .

نقباء يرجعون إليهم يف أمورهم ، عند النزاع يكونون مصلحني ، وعند اإلشكال يكونون مهتمني ، وما أشبه ذلك 

؛ وهلذا أمر النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أنه إذا كانوا ثالثة يف سفر أن يؤمروا أحدهم من أجل أن 

ن فوائد اآلية الكرمية: منة اهللا على بين إسرائيل بأنه ناصرهم ؛ وم يوجههم ويدبر شئوم وال يكون األمر فوضى .

واعلم أن اهللا تعاىل وصف نفسه باملعية يف عدة آيات ؛ فمرة ذكرها  ( وقال اهللا إني معكم ))تؤخذ من قوله: (

فالعامة مقتضاها اإلحاطة باخللق  عامة ومرة ذكرها خاصة بوصف ، ومرة ذكرها خاصة بشخص ، وكلها حق .

(( ما وقوله:  (( وهو معكم أين ما كنتم ))علما وقدرة وسلطانا وتدبريا وملكا وغري ذلك، ومن هذا قوله تعاىل: 

يكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم وال أدنى من ذلك وال أكثر إال هو معهم 

(( إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم اىل: ومن ذكرها أي املعية مقيدة بوصف مثل قوله تع . أين ما كانوا ))

(( إن اهللا يدافع عن الذين ؛ لكن هذا تقتضي مع اإلحاطة العامة تقتضي النصر والتأييد والدفاع  محسنون ))

 (( ال تخافا إنني معكما أسمع وأرى ))الثالث: مقيدة بشخص مثل قوله تعاىل ملوسى وهارون:  . آمنوا ))

(( ال تحزن إن اهللا  عليه وسلم فيما حكاه اهللا عنه لصاحبه أيب بكر رضي اهللا عنه: ومثل قول النيب صلى اهللا

اجلواب:  . هذه املعية هل هي حقيقة أو هي جماز عن العلم واإلحاطة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك ؟ معنا ))

ن هل إذا قلنا إا حقيقة هي كاألول ، هي كسائر الصفات أا حقيقة وأا تقتضي لكل موضع  ما يناسبه؛ لك

(( وما قدروا ،  ، هو معنا وهو على عرشه وليس معنا أنه يف األرض كال هل تنايف ما ذكر من علو اهللا ؟ ال أبدا

ومن كان هذا شأنه كيف ميكن  اهللا حق قدره واألرض جميعا قبضته يوم القيمة والسموات مطويات بيمينه ))

،  ؛ لكن هو معنا وهو عال وال مانع ألن اهللا بكل شيء حميط  أماكنناأن يتصور عاقل فضال أن يكون معنا يف

حىت أن الرسول عليه الصالة والسالم ملا رفع الصحابة أصوام بالتكبري قال: ( أيها الناس أرئعوا على أنفسكم 

الذي تدعونه ( إن إنكم ال تدعون أصم وال غائبا ) أصم ال يسمع وال غائبا ال يرى، إمنا تدعون مسيعا بصريا 

حنن نؤمن ذا ؛ لكن ليس معىن ذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل يف نفس  أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته )

املكان ؛ ألنك لو قلت هكذا لكنت ممن عمل بالنصوص ونظر إليها نظر األعور أي من جانب واحد ؛ وهلذا ملا 

املكان ، يف كل مكان ؛ لكنهم بطلوا عن العلو ؛  نظر اجلميع إىل هذا جانب واحد قالوا إن اهللا معنا يف نفس

فإن قال قائل: هل يتصور العقل أن الشيء  وحنن نقول إن اهللا تعاىل معنا حقيقة وعلى عرشه حقيقة وال منافاة .



قلنا نعم ، أوال أنه يتصور يف األمور املخلوقة ، فالقمر يقول املسافرون إنه  يطلق عليه أنه معك وهو بعيد عنك ؟

نا ، والنجم يقولون إنه معنا ، والشمس يقولون معنا؛ وأين أمثلة هذه ؟ يف السماء ، يعين العرب تقول القمر مع

معنا ، والقطب معنا ، يقولون هكذا ويعربون عن هذا على أنه حقيقة ، وحمله بالسماء وال يعد ذلك تناقضا ، مث 

والعلو حقيقة فهل يقاس اخلالق باملخلوق ؟ ال ، ال على فرض أنه تناقض للمخلوق وأنه ال جتتمع املعية حقيقة 

يقاس ؛ يقال نثبت هللا ما أثبته لنفسه بعلوه ومعيته ونعلم أنه ال تناقض بل هو عال ومعنا ؛  إذا اجلواب على هذا 

به ألف: أن اهللا مجع لنفسه بينهما ، وما مجع اهللا بينهما يف كتا نقول: أوال ليس بينهما تناقض للوجوه التايل ؛

 (( ولو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا ))فليس فيه تناقض إذ لو كان ملا صدق قوله تعاىل: 

ثانيا: ال تناقض وال منافاة بني املعية حقيقة  هذه واحدة ، كل شيئني مجع اهللا بينهما فاعلم أنه ال تناقض بينهما .

د املتفق عليه عند علماء اللغة أنه يقال للشيء إنه معنا وهو يف والعلو حقيقة أبدا ؛ ألننا حنس بالواقع املشاه

ثالثا: على فرض أن هذا ممتنع يف املخلوق فليس ميتنع يف اخلالق ؛ ألن اهللا سبحانه  مكانه يف السماء بعيدا عنه .

ابن تيمية  وتعاىل ليس كمثله شيء يف نعوته فهو علي يف دنوه قريب يف علوه ؛ وقد أشار إىل هذا شيخ اإلسالم

رمحه اهللا يف العقيدة املباركة أال وهي " العقيدة الواسطية " وبه أيضا نسلم من أهل اإللزام أهل التأويل ألهل السنة 

(( هو الذي خلق السموات واألرض في حيث يقولون أنتم تنكرون علينا التأويل وأنتم تؤولون؛ ألنك إذا قرأت 

في األرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها  ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم يلج

كل هذه الضمائر تعود إىل من ؟ إىل اهللا ، ما الذي خيرج وهو معكم أين ما كنتم واهللا بما تعملون بصير )) 

املعية عن هذا ؟ إذا كان خلق السموات أي اهللا ، استوى على العرش أي اهللا ، يعلم ما يلج أي اهللا ، وهو 

كم أي اهللا ، أي اهللا لكن جيب كما قال شيخ اإلسالم أن يصان هذا الفهم عن الظنون الكاذبة ، الظنون مع

الكاذبة مثل أن يعتقد اإلنسان أنه معنا أي يف مكانه أو أنه على السماء يعين أن السماء تقله، أو أنه إذا نزل إىل 

ن عنه ؛ ألن اهللا تعاىل يف العلو وعلوه من الزم السماء الدنيا صارت السموات األخرى تظله؛ هذا جيب أن يصا

ذاته وهو من الصفات الذاتية اليت ال ينفك عنها كما ال ينفك عن مسعه وبصره ؛ لكن ورد عن السلف رمحهم اهللا 

عن كثري منهم أنه فسروا املعية بالعلم وهذا تفسري بالالزم ألن من الزم من كان معه أن يكون عاملا به ؛ والشك 

ا تفسري صحيح غري منكر والتفسري بالالزم تفسري صحيح ؛ لكنه ليس هو املطابق ألن الدالالت ثالثة أن هذ

؛ واضطروا إىل ذلك من أجل الرد  أنواع: داللة التضمن، وداللة املطابقة ، وداللة االلتزام ؛ هذا من داللة االلتزام

املكان ؛ وهلذا قال ابن املبارك رمحه اهللا: إن اهللا معنا  على أولئك اجلهمية الذين كانوا يقولون إن اهللا معنا يف نفس

بعلمه وال نقول كما قال هؤالء اجلهمية إنه معنا هاهنا يعين يف األرض ؛ فتبني بذلك ملاذا صارت أكثر عبارات 



السلف أن املعية يعين العلم ؛ وحنن نقول هذا تفسري صحيح غري منكر ألنه تفسري بأيش ؟ بالالزم والتفسري 

استعمله السلف يف كثري من اآليات وال يعد هذا خروجا عن ما تقتضيه اآلية ؛ لكن التفسري الذي  بالالزم قد

املعية  ينكر على اإلنسان أن يؤول تأويال خمالفا للفظ بأنواع الدالالت الثالثة وهي: املطابقة والتضمن وااللتزام .

هذه اآلية إذا آمن ا  الذين اتقوا والذين هم محسنون )) (( إن اهللا معاخلاصة بالوصف كثرية يف القرآن مثل: 

اإلنسان سوف حتمله على ثقته بنفسه ؛ لكن ثقته بنفسه ال ألنه قوي قادر ولكن ألن اهللا معه ؛ فإذا اتقى 

اإلنسان ربه التقوى حقيقة فإنه سوف حيصل له النصر والتأييد وإن اهللا يدافع عن الذين آمنوا ؛ لكن الذي يف 

 قيقة ينقصنا هو التقوى ؛ ولذلك جند أننا فاشلون يف كل املعاين اليت خ مع إخوان القرد واخلنازير وهم اليهود   احل

 



هذه اآلية إذا  إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون )) ((املعية اخلاصة بالوصف كثرية يف القرآن مثل: 

؛ فإذا  ؛ لكن ثقته بنفسه ال ألنه قوي قادر ولكن ألن اهللا معه آمن ا اإلنسان سوف حتمله على ثقته بنفسه

؛ لكن الذي  والتأييد وإن اهللا يدافع عن الذين آمنوااتقى اإلنسان ربه التقوى حقيقة فإنه سوف حيصل له النصر 

؛ ولذلك جند أننا فاشلون يف كل املعاين اليت خ مع إخوان القرد واخلنازير وهم  يف احلقيقة ينقصنا هو التقوى

ا ؛ وجند اإلخوة الذين كان عندهم ـ فيما يظهر لنا والعلم عند اهللا ـ تقوى وقوة وجند أم غلبوا من كانو  اليهود

،  أكرب دولة فيما سبق وهم ، نعم نفوز فيما سبق صحيح ولكن الذين غلبوهم من التقوى ما ليس عندنا اآلن

يقولون إن شيشان كان الروس أذل من الكالب حىت إم ملا أمروهم أي أمر ضباطهم وقوادهم وجيوشهم يتجمع  

هللا أن سبعمائة آلية للحرب سبعمائة كانوا يتجمعون حيضرون من رؤوس اجلبال وجيتمعون يقول واحد يقسم با

ال إله إال اهللا  يقودها طبعا الروس يقول إن الشيشان قالوا ال ميكن أن تسري من حولنا إال والعلم املكتوب عليه "

؛ وهؤالء يقول أذل ما يكون  ، صاروا يقودونه بال إله إال اهللا حممد رسول اهللا " يف املقدمة محمد رسول اهللا

؛ فأقول لكم إن اإلنسان إذا وثق بنفسه ملا معه  منهم يقولون سبعني ألف من الروس ما كنا نظن هذاوالذين قتلوا 

، مث ليعلم أن النصر ليس من  من تقوى اهللا واإلحسان بعبادة اهللا فليبشر بأن اهللا تعاىل معه وأن اهللا تعاىل ناصره

؛ وهلذا حنن نؤمن بأن  بعد موته فهو انتصار له الضروري أن ينصر اإلنسان يف حياته بل إذا نصر ما يدعوا إليه

حىت لو فرض أن  ، ؟ للرسول عليه الصالة والسالم انتصار الصحابة بفتحهم مشارق األرض ومغارا انتصار ملن

من قام بدعوة إىل اهللا خملصا هللا متبعا لشريعة اهللا لو مات أو قتل لكن بقيت الدعوة وانتصر ا من بعده فهو يف 

أما املعية املعينة  . إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون )) ((؛ فيصدق قوله تعاىل:  ة انتصار لهاحلقيق

أن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم  ((أبلغ من  إن اهللا معنا )) ((؛ فقول الرسول:  بشخص فهي أعظم وأعظم

   إنني معكما أسمع وأرى )) . ((، تعيني لشخص وكذلك ملوسى وهارون  ألنه تعيني محسنون ))

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

مواضعه فنسوا حظا مما ذكروا به وال تزال تطلع على خائنة منهم إال قليال منهم فاعف عنهم واصفح إن 

ارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا فأغرينا بينهم ومن الذين قالوا إنا نص اهللا يحب المحسنين

  . )) العداوة والبغضاء إلى يوم القيمة وسوف ينبئهم اهللا بما كانوا يصنعون

؛ قال اهللا تعاىل بعد أن ذكر تذكري هؤالء يف امليثاق الذي أخذ عليهم قال سبحانه  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هؤالء لو أوفوا بعهد   فوائد أيش ؟ نعم . هم ))فبما نقضهم ميثاق ((وتعاىل: 

لئن أقمتم  ((يؤخذ من قوله:  وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم )) ((اهللا ألوىف اهللا هلم بعهده؛ كما قال اهللا تعاىل: 



؛  ، وهو كذلك األمم السابقةومن فوائدها: أن الصالة والزكاة مفروضة على  . )) ... الصالة وآتيتم الزكاة

يلزم من كوا مفروضة أن تكون مماثلة ملا وجب علينا يف الكيفية والوقت  فالصلوات والزكواة مفروضة لكن ال

 ((؛ وهذا كقوله:  ، قد خيتلف ؛ لكن خيتلف ، جنس الزكاة مفروض ؛ املهم أن جنس الصالة مفروض واملقدار

، شبه الفرض  فالتشبيه هنا بالفرض ن من قبلكم لعلكم تتقون ))كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي

؛ وبقينا يف احلج وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن األمم  بالفرض وال يلزم أن تكون صيامهم كصيامنا

هذه ومن فوائد  ؛ فهذه األركان العظيمة أركان اإلسالم مشروعة عند كل أمة . السابقة كان احلج مشروعا حبقهم

؛ ألن  أنه جيب على بين إسرائيل اإلميان على مجيع الرسل وعلى رأسهم حممد صلى اهللا عليه وسلم اآلية الكرمية:

؛ ومن املعلوم أن من كذب رسوال  وآمنتم برسلي )) ((لقوله:  ؛ اهللا مل يتكفل هلم ذا الثواب إال إذا آمنوا برسله

مع أنه مل يسبق رسول قبل كذبت قوم نوح المرسلين ))  (( ىل:واحدا فقد كذب مجيع الرسل كما قال اهللا تعا

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: وجوب نصرة  نوح لكن ملا كذبوا نوحا صار تكذيبهم إياه تكذيبا جلميع الرسل .

؛ نصرم  ونصرم يف حيام أن يكون معهم يف اجلهاد والدفاع وغري ذلك )) موعزرتموه ((؛ لقوله:  الرسل

؛ فواجب علينا اآلن أن ننصر شريعة النيب صلى اهللا عليه وآله  عد وفام أن ينصروا شرائعهم ويقيموها بني الناسب

 : ((، حيث يعطيهم الرزق مث قال ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان فضل اهللا عزوجل على العباد وسلم .

ذكرنا احلكمة بالتعبري عن اإلنفاق يف وقد  وأقرضتم )) ((وهو املعطي أوال واملثيب ثانيا؛ لقوله:  أقرضتم اهللا ))

ومن  سبيل اهللا والقرض من يذكر ؟ كأن اهللا تعاىل جعل اإلنفاق يف سبيل القرض الذي يلزم املستقرض أن يوفيه .

قوله:  فوائد اآلية الكرمية: أنه البد أن تكون األعمال اليت يتقرب ا اإلنسان إىل اهللا حسنة؛ من أين تؤخذ ؟ من

؛ ألن اإلصرار ليس حسنا  ليخرج النقص عن الواجب واإلصرار يف البذل وأقرضتم اهللا قرضا حسنا )) ((

 ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األعمال الصاحلة تكفر األعمال السيئة ؛ لقوله تعاىل:  والنقص ليس حسنا .

وقول النيب صلى اهللا  ت يذهبن السيئات ))إن الحسنا ((ويدل هلذا قوله تعاىل:  ألكفرن عنكم سيئاتكم ))

 . ) أتبع السيئة الحسنة تمحها (أو أتبع السيئة احلسنة ؟ نعم  أتبع الحسنة السيئة تمحها ) (عليه وسلم: 

ألكفرن عنكم  ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه يبدأ بالنجاة من املرهوب قبل بينان حصول املطلوب

وهو شاهد ملا اشتغل عند العلماء أن التخلية قبل التحلية يعين إزالة الشوائب والعوائق ))  وألدخلنكمسيئاتكم 

هذا إذا قلنا إن جنات ))  ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اجلنة ليست واحدة قبل أن حيصل املطلوب .

ال على أن يكون عائدا على من دخلها وأن  ؛ ألنه فيه احتم هذا اجلمع عائدة على اجلنات ال على من دخلها

؛ فنقول هذا حمتمل لكن القرآن دل على  كل واحد له جنة وإن كانت اجلنة واحدة لكن تعدد باعتبار داخليها



ومن  ((ويف الثانية:  ولمن خاف مقام ربه جنتان )) (( :أا جنات جمموعة نفس اجلنات، ففي سورة الرمحان

؛  فوائد هذه اآلية الكرمية: أن نعيم اجلنة نعيم للنفس والقلب والسمع والبصر وكل شيءومن  . دونهما جنتان ))

وذلك حينما ذكر أن هذه اجلنات جتري من حتتها األار وهذا الشك أنه يتعب السمع حفيف جريان النهر 

، وكذلك  ظر أيضا، وكذلك الن وهلذا جتد اإلنسان يقف عند الشالالت متمتعا باالستماع إليها؛ يتعب السمع 

 األنهار )) ((؛ من أين تؤخذ ؟  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن يف اجلنة أارا ال ر واحد القلب والنفس تسرتيح .

مثل الجنة التي وعد  ((؛ وقد ذكر اهللا عزوجل أنواعها يف سورة قتال، سورة حممد يقرأها علينا األخ ؟  مجع ر

 نعم أحسنت آسن وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى )) المتقون فيها أنهار من ماء غير

إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند  ((فإن قال قائل: كيف جنمع بني قوله تعاىل:  . ، أربعة أنواع

والنهي  النكرة ما تعم إال يف سياق الشرط والنفي ذكر را واحدا وهنا ذكر أارا كيف جنمع ؟ مليك مقتدر ))

، نقول املراد به اجلنس فال ينايف التعدد  ؛ اإلفراد للجنس فال ينايف التعدد صح ؛ ذكر جنس النهر وما أشبه ذلك

فمن كفر بعد  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: وعيد من كفر بعد امليثاق والنداء عليه يف الضالل البني؛ لقوله:  .

فوائد اآلية الكرمية: أن املؤمن يسري على سواء السبيل أي وسطها  ومن .ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل )) 

 ؛ وجه ذلك: أنه إذا ثبت يف حكم الكافر ضالل السبيل فضده يثبت حبكمه يثبت فيه ضد حكمه دون حافتيها

ط ومن فوائد اآلية الكرمية: التنبيه على أن الغالب أن الوسط وس ؛ ألنه إذا تضادت األعمال تضادت اجلزاءات .

أي يف  فاطلع فرآه في سواء الجحيم )) ((؛ لقوله تعاىل:  السبيل والطريق هو احلق؛ ألن سواء مبعىن وسط

؛ وهذا هو الغالب أن ما تطرف من ميني أو يساء فهو ضالل، ويف ذلك جاء يف حديث:  وسطها أو يف مستقرها

 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم )) (( ((عاىل: مث قال اهللا تبارك وت  . ) الغالي فيه والجافي عنهدين اهللا بين  (

عطف بالفاء يفيد الرتتيب وإذا كان عطفا عطف فعل على فعل فإنه يفيد السببية الفاء عاطفة وال فبما نقضهم ))

؛ وإذا  ، هذا للرتتيب احملض ألن العطف هنا عطف مفرد على مفرد ؛ فإذا قلت: جاء زيد فعمرو مع الرتتيب

، آمن  فإنه قد يفيد مع الرتتيب السببية وهو الغالب مثل أن تقول: كفر فالن فكان يف النارجاء مجلة على مجلة 

وكم من قرية أهلكناها  ((فالن فكان يف اجلنة أي بسببه؛ وأحيانا تكون رد الرتتيب كما يف قوله تعاىل: 

هذه الفاء  هم ميثاقهم لعناهم ))فبما نقض ((؛ فهنا  هو بعد جميء البأس أهلكناها )) ((فهنا  فجاءها بأسنا ))

الباء  فبما نقضهم )) ((قلت إا عاطفة تفيد الرتتيب وتفيد السببية مع أن الباء اليت بعدها تفيد السببية أيضا؛ 

، هذه عالمة  للسببية وهي حرف جر، وما مصدرية وعالمة املصدرية اليت حتول أو حيول ما بعدها إىل مصدر

أنا قلت إا مصدرية والصواب  فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم )) ((ها إىل مصدر؛ فهنا املصدرية أن حيول ما بعد



؛  ؛ فما هنا زائدة للتوكيد أي فبنقضهم ميثاقهم ))فبما نقضهم ميثاقهم  ((؛ ألن الذي بعدها فعل  أا زائدة

  يف بيت واحد فقال:؛ وقد مجع بعضهم معانيها  ما تأيت زائدة وتأيت مصدرية وتأيت موصولة وتأيت شرطية

  فحافظ على بيت  سليم  من الشعر                     رمت  عدها    محامل ما  أشر إذا                

  بكف ونفي  زيد  تعظيم  مصدر   ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها                 

كان النبي صلى اهللا عليه ( ، ثالثة  ، من قبل ؟ ال ، الذي حفظها من اآلن مسع بشرط أن ال حيفظها من قبل

من مجلة ما ذكرنا من املعاين أا زائدة كما يف هذا البيت  ؛)  وإذا سلم سلم ثالثاوسلم إذا تكلم تكلم ثالثا 

؛ وهكذا مجيع حروف  فإذا قال: ما هي الفائدة من الزائدة ؟ قلنا الفائدة التوكيد ، هذه زائدة . بكف ونفي زيد

النقض ضد العقد أي حلهم امليثاق؛  فبما نقضهم ميثاقهم )) (( وغري العاملة فائدا التوكيد . الزائدة العاملة

فإن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي  ((أي الذي واثقهم اهللا عليه وهو قوله:  ميثاقهم )) ((وقوله: 

واللعن هو الطرد واإلبعاد  لعناهم )) (( ؛ بسببه فهؤالء نقضوا امليثاق وعزرتموهم وأقرضتم اهللا قرضا حسنا ))

؛ ومن لعنه اهللا لعنه  ؛ فكانوا ـ والعياذ باهللا ـ مطرودين مبعدين عن رمحة اهللا ال يناهلم اهللا برمحة عن رمحة اهللا

 (( لعناهم )) . (()؛  وما يل ال ألعن من لعنه اهللا أو من لعنه رسول اهللا الالعنون كما قال عبد اهللا بن مسعود: (

؛ أيهما  صفة مشبهة قسية )) ، ((اسم فاعل قاسية )) قسية )) (( ((ويف قراءة  وجعلنا قلوبهم قاسية ))

، الصفة املشبهة أغلب ألا وصف مالزم كما قال ابن مالك رمحه اهللا: كطاهر القلب  أغلب ؟ الصفة املشبهة

إذا جاءت قراءتان فاملعىن أن  قسية )) ((و قاسية )) ((؛ إذا  ؛ فهي أي صفة مشبهة مالزم مجيل الظاهر

، قاسية عند وجود ما يوجب لني القلب تقسوا ـ والعياذ باهللا ـ؛ األمرين كالمها حاصل؛ فهي قسية وهذا وصفه

قلنا جنمع القراءتني  ملك )) (() ومالك يوم الدين ) ((؛ انتبه ! كما قلنا يف  فهي قسية وصفا قاسية فعال

و تصرف أي ملك مالك؛ بعض ملوك الدنيا يكون ملكا غري مالك وكثري من الناس فيكون املعىن أنه ملك ذ

 ، قسية وصفها املالزم ؛ إذا قسية وقاسية قريب من هذا مالك ولكنه غري ملك، كلنا ميلك ماال لكن لسنا ملوكا

يحرفون  (( .وجعلنا قلوبهم قاسية ))  ((، قاسية عند حدوث ما يوجب لني القلب تقسوا ـ والعياذ باهللا ـ 

كلم من ؟    يحرفون الكلم )) ((؛  هذا أيضا من ضالهلم ـ والعياذ باهللا ـ ونقضهم العهد الكلم عن مواضعه ))

وأصل  يحرفون الكلم )) ((، واجلمع كلمات لكن كلم اسم مجع؛  ؛ والكلم اسم مجع كلمة كلم اهللا عزوجل

احنرفت الدابة يعين تغري مصريه، احنرفت السفينة تغري ؛ وهلذا تقول:  ، تغيري الشيء عن وجهه التحريف التغيري

،  ؛ إذا حيرفون أي يغريون الكلم عن مواضعه؛ وتغيري الكلم عن مواضعه عندهم نوعان: تغيري يف اللفظ اجتاهها

لكن ، ماذا قالوا ؟ حنطة ، ما قالوا حطة يعين حط  ؛ تغيري يف اللفظ أنه إذا قيل هلم قولوا  حطة وتغيري يف املعىن



؛ وملا وجب على الزاين احملصن أن يرجم حرفوا ذلك وقالوا إن هذا يف الوضعاء وليس يف  قالوا حنطة آتونا أكل

؛ هذا حتريف معنوي يعين محلوا النصوص على غري ما  الشرفاء وصاروا يرمجون الوضعاء ولكنهم ال يرمجون الشرفاء

أي عن مواضع  يحرفون الكلم عن مواضعه )) (( اللفظ .؛ إذا التحريف من هؤالء يشمل حتريف  أراد اهللا ا

؛  ، نسوا أي بعد الذكر نسوا حتتمل معنيني؛ نسوا أي تركوا ونسوا حظا مما ذكروا به )) (( اليت أرادها اهللا به .

ن عمد، ع، املراد نسوا أي تركوا  ؛ فهل املراد األول أو الثاين ؟ كالمها فاألول نسيان العملي والثاين نسيان علمي

؛ فالنسيان إذا نسيان عملي ونسيان  نسوا أي تركوا عن عدم علم يعين نسوا العلم الذي كانوا يعلمونه من قبل

   علمي .

   فإذا قال قائل: ما هو الدليل على تقسيم النسيان إىل هذا ؟

، نسيان علمي؛  هذا نسيان أيش ؟ علمي ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ((اقرأ قول اهللا تعاىل:  :قلنا

، نسوا اهللا فنسيهم؛ هذا  أيضا نسيان  هذا نسيان عملي وال تكونوا كالذين نسوا اهللا )) : ((واقرأ قول اهللا تعاىل

  عملي .

وما يلقاها إال ذو حظ  (( ؛ واحلظ قد يكون باخلري وقد يكون بالشر، فقوله تعاىل: أي نصيبا حظا )) ((وقوله: 

 ((؛  ؛ وإذا قال: فالن حظه من اليوم اآلخر النار، هذا مذموم هذا حظ حممود أو غري حممود ؟ حممود )) عظيم

أي من الوحي الذي نزل عليهم ليتذكروا به؛ فهم نسوا حظا من التوراة ـ  مما ذكروا به )) ((أي نصيبا  حظا ))

؛ أو نسوه  مدا نتيجة حتريف الكلم عن مواضعه، تركوه ع يعين الكالم اآلن على اليهود ـ نسوا حظا من التوراة

؛ فهذا  مبعىن أم نسوه بعد العلم وذلك أن كتبهم تلفت وملا تلفت صاروا يتخبطون فيها ويكتبون فيها ما أرادوا

نسوا حظا مما ذكروا به وال تزال  ((وقوله:  وجه النسيان الذي هو ضد الذكر والنسيان الذي هو ضد العمل .

ال تزال أيها املخاطب ؟ أو ال تزال أيها الرسول ؟ األول يعين ال تزال  نة منهم إال قليال منهم ))تطلع على خائ

، أي ال تزال أيها اإلنسان أو أيها  أيها اإلنسان؛ ألنه مل يتقدم للرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ذكر

؛  حيتمل أن تكون مصدرا وحيتمل أن يتكون اسم فاعل خائنة )) ((تطلع على خائنة منهم؛ كلمة اهلم حباملتأمل 

؛ وإن كانت اسم فاعل فاملعىن: ال تزال تطلع على  فإن كانت مصدرا فاملعىن: ال تزال تطلع على خيانة منهم

؛ فتكون وصفا ملوصوف حمذوف ؛ أما كوا اسم فاعل فال إشكال فيه ألن اسم الفاعل يأيت  طائفة خائنة منهم

 ، كلمة العافية ؛ لكن كيف تكون مصدرا ؟ وهل يأيت باملصادر ما هو على فاعل ؟ قلنا نعم يأيت على وزن فاعل

، يعين تتوقفون يف شيء تدعون اهللا به يف الليل  ، واهللا ما أدري ؛ هل اسم فاعل ؟ ال ، اللهم إين أسألك العافية

؛  ؛ فاللغة العربية واسعة قبة ؟ كذلك مصدر؛ العا ، أسألك أن تعافيين عافية والنهار ؟ أسألك العافية ؟ مصدر



؛ وحيتمل أن تكون اسم  فعلى هذا نقول: كلمة خائنة يف اآلية الكرمية حيتمل أن تكون مصدر كالعاقبة والعافية

، أو على نفس  ؛ إما أن يقال التقدير: على طائفة خائنة ؛ وعلى هذا التقدير حيتاج إىل تقدير موصوف فاعل

؛ ولكن  أن تكون اسم فاعل على أا على أن التاء فيها للمبالغة وأن األصل: على خائن منهم أال ميكن خائنة .

؛ ألن فيهم أي يف اليهود من طبيعته اخليانة فيكون  التاء للمبالغة أن يقال كما يقال يف داع داعية ؟ نقول ميكن

القرآن الكرمي أنك جتد اللفظة الواحدة  ؛ وهذا من سعة معاين فيصدق عليه أنه خائنة أي أن التاء فيه للمبالغة

؛ والقاعدة أن ما احتمل أكثر من معىن وال مرجح وال تضاد فإنه حيمل على كل ما حيتمله  حتتمل معاين كثرية

إال قليال من اليهود فإم ساملون من هذه  وال تزال تطلع على خائنة منهم إال قليال منهم )) (( املعىن .

مثل من ؟ عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه، عبد اهللا بن سالم من أحبار اليهود حرب من ؛  األوصاف والعيوب

أحبارهم عامل من علمائهم وليس فيه شيء من هذه األوصاف، من حني قدم النيب عليه الصالة والسالم إىل 

واألوصاف  لعيوب؛ وله أمثال فمنهم من هو سامل من هذه األوصاف وا املدينة آمن به واتبعه وشهد له باحلق

فاعف عنهم واصفح إن اهللا يحب  ((مث قال:  . إال قليال منهم )) ((؛ ألن اهللا قال:  الذميمة لكنه قليل

عن القليل الذين ال خيانة فيهم أو عن مجيعهم ؟ قيل: إنه يعود على أقرب  اعف عنهم )) المحسنين )) ((

قدم منهم األذى والعداوة لرسالتك مث زالت عنهم السيئة مذكور وهو القليل يعين فاعف عن هؤالء القليل الذين ت

؛  ؛ وعلى هذا املعىن ال إشكال يف اآلية إطالقا ؛ فيكون املراد اعف عما مضى من سيئام اعف عنهم ما مضى

ألن هؤالء القليل كانوا يهودا وكان منهم ؛ من أوصاف الدميمة ؟ يا مجاعة ! اعف عن القليل الذين سلموا  أو ال

؛ إذا قلنا اعف عنهم عن  كان من املنابذة ونقض العهد لكن آمنوا؛ نقول على هذا التقدير ال إشكال فيه  ما

جمموعهم مع اتصافهم ذه األوصاف وخيانتهم يبقى يف ذلك إشكال وهو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قاتل 

باهللا وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حرم اهللا قاتلوا الذين ال يؤمنون  ((؛ قال اهللا تعاىل:  اليهود بأمر اهللا

فكيف  ورسوله وال يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ))

؛  اجلمع ؟ ذهب كثري من املفسرين إىل أن هذه اآلية منسوخة، منسوخة بآية الصيد أي باآليات اليت تأمر بقتاهلم

؛ فيكون كثري من الشريعة  الناس الذين إذا أعياهم اجلمع بني النصوص قالوا هذا منسوخ عرفتم ؟ وما أكثر

؛ وعلى كل حال حنن  ، كل النسخ منسوخة مع أن النسخ يقول بعض العلماء واحملققني ال يتجاوز عشرة أحكام

ال: ألننا ال نعلم أو  ؛ ؛ ويف هذا إشكال أن تكون منسوخة نقول إن بعض العلماء قال إن هذه اآلية منسوخة

ثانيا من  . من شرط النسخ العلم بالتاريخ حىت نعرف أن هذا بعد هذا فيكون ناسخا له ن؛ ومن املعلوم أ التاريخ

؛ ألنه إذا أمكن اجلمع وقلت هذا منسوخ  ، فإذا أمكن اجلمع فال نسخ شرط النسخ أيضا: أن ال ميكن اجلمع



أمر هني، يعين كونك تقول هذا بطل حكمه وهو ثابت يف القرآن ، وإلغاء النص ليس  فإن هذا إلغاء نص آخر

؛ وأما مىت أمكن اجلمع فإن  ؛ ولذلك ال جيوز اإلقدام على دعوى النص إال بدليل ال مفر منه والسنة ما هو هني

؛ وهذا صعب أن يكون دليل ثابت  ؛ ألنه كما قلت لكم النسخ يعين إبطال أحد الدليلني القول بالنسخ حمرم

، وأن مجيع  ثالثا: أن سورة املائدة من آخر ما نزل حىت قال بعض أهل العلم إنه ال نسخ فيها عي أنه باطل .تد

؛ وهذا مشهور عند أهل العلم أن سورة املائدة من آخر ما نزل وأنه  األحكام املوجودة فيها حمكمة ال منسوخ فيها

اآلن اجلمع، اجلمع مجع بعض العلماء بني هذا يبقى  ؛ إذا دعوى النسخ غري صحيح . ليس فيها حكم منسوخ

، مسح عنهم أي  وبني األمر بالقتال أن الرسول عليه الصالة والسالم مسح عن الذين خانوا وعن الذين نابذوه

،  ؛ بنو قينقاع وبنو نظري هل قتلهم الرسول ؟ ما قتلهم مع أم نقضوا العهد خفف عنهم العقوبة فلم يقتلهم

؛ بنو  ، نوع من العفو والصفح ؛ وهذا نوع من العفو الذي بينهم وبني الرسول عليه الصالة والسالمنقضوا العهد 

، على من ؟ على  ؛ أليس كذلك ؟ بلى قريظة أيضا عفا عنهم يف الواقع ألنه أنزهلم على حكم من رضوا حكمه

؛ وإال فإن الرسول وضع  عفوهم وهذا نوع من ال، أنزهلم على حكمه الذي اقرتحوه  حكم من ؟ سعد بن معاذ

ومع هذا أنزهلم على حكم سعد بن  فيهم السيف ألم خانوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وألفوا األحزاب عليه

؛ فتكون اآلية اآلن حمكمة ويكون املراد بالعفو ليس العفو الكامل الذي  ، هذا نوع من العفو معاذ الذي رضوه

؛ والشك أن هذا خري من القول بالنسخ بل القول بالنسخ  لكنه عفو جزئي؛ و  يقتضي عدم عقوبتهم بأي عقوبة

جاء وقت األسئلة اآلن ؟  .دعي بأنه منسوخ ا؛ ألنه يعين إبطال النص الذي  مع إمكان اجلمع أيش قلنا ؟ حمرم

   نعم .

  ؟  )). عن مواضعه .. (( ...عن قول اهللا تعاىل:  السائل :

 ((يأتينا إن شاء اهللا تعاىل السبب  من بعد مواضعه )) ((، و أي يصرفونه عنه ((عن مواضعه )) الشيخ :

   . يحرفون الكلم من بعد مواضعه ))

  ما هو الفرق بني العفو والصفح ؟ السائل :

حنن ما كملناها يا حيىي ؟ تريد أن تعلم علمناك اآلن بشرط أنه إذا جاء تفسريها إن شاء اهللا قلنا قم بني  الشيخ :

؛ ألنك قد تعفو عن اإلنسان  ؛ العفو عدم املؤاخذة والصفح اإلعراض عن الذنب حبيث ال يذكر ألنك فهمت

؛ وهذا يقتضي أن اإلنسان أدبر وترك املوضوع   لكن تذكر ذنبه أحيانا ألن أصل الصفح معناها تولية صفحة العلو

العفو قد يكون هناك عفو لكن يذكر  ؛ ؛ واضح الفرق ؟ إذا هذا تدرج من األدىن إىل األعلى كأن مل يكن

 يل كذا وكذا هذا جزائي عفوت عنك  لكن بعده يقول ك حبقيطالبأ لنو  يقول ساحمتكيعفوا عنه الذنب أحيانا 



 ؛ لكن العفو إذا كان معه الصفح ال يذكر إطالقا أعين أن الذنب ال يذكر .   ، صفح أو ما صفح ؟ هذا ما صفح

، ما  ؛ ألنك خطفت هذا ل ذكرهم مرة أخرى بعد أن أجرى فيهم ما أجرى ؛ ال، ألنه ما نعرف أن الرسو  ال

  عهدنا أن الرسول قال قد عفونا عنكم مرة ونقضتم مثال أو أرخصنا لكم أن تبقوا يف املدينة ؛ 

   ، العمل ما تكون موجهة إىل شخص معني . ال، ما هو موجه لشخص معني الشيخ :

  التحريف يكون يف الدليل والتعطيل يكون يف املدلول ؟ما الفرق بني قولنا  السائل :

،  ، التحريف يف الدليل استوى على العرش ما تعرف الفرق ؟ أنا ما ذكرا اآلن لكن ذكرا من قبل الشيخ :

 ؛ واآلية تدل على ؛ املدلول مل يثبتوا االستوى هللا ، حرفوا املعىن ، حرف الدال الدليل قالوا استوى مبعىن استوىل

؛ وكل إنسان حيرف الدليل فسيعطل املدلول وسيدعي معىن ال يدل عليه اللفظ  االستوى هللا فهو أبطل املدلول

   . ؛ األول حتريف النص عما أريد به والثاين إثبات معىن ال يريد به فيكون جا  على النص من وجهني

  ؟  فبما نقضهم ميثاقهم )) ((أين التأكيد يف قوله:  السائل :

   يعين فبتأكدنا لنقضهم امليثاق حصل كذا وكذا . الشيخ :

  كيف جيتمع احملرفان يف إيذان التعليل ؟ السائل :

   ؟. ؛ واضح ، كيف جيتمع شاهدان على مشهود به واحد ؟ تعدد األسباب ال يستلزم تعدد املسبب نعم الشيخ :

؛ لكن ما  فعال يصلون ويزكون، يدعون يصلون يعطون الزكاة وهم يصلون  ألم هم يدعون يصلون الشيخ :

  آمنوا بالرسل .

ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  )) فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيمة فسوف ينبئهم اهللا بما كانوا يصنعون

سبق الكالم عليها وعلى  . )).فبما نقضهم ميثاقهم . ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

   ؛ ما كملناها ؟ طيب .ا فوائده

   

 



العفو ترك املؤاخذة على الذب والصفح  فاعف عنهم واصفح )) ((، قال اهللا تعاىل:  نكمل الكالم على اآلية

، مثال ذلك: رجل أساء  ؛ لكن يف الغالب أنه يلزم من الصفح العفو ؛ وال يلزم من العفو الصفح اإلعراض عنه

 ((؛ فإن أعرضت ومل تتكلم ما جرى منه أبدا فإن هذا يسمى صفحا  إليك فعفوت عنه ومل تقتص منه، هذا عفو

هذا كالتعليل ملا سبق أي  إن اهللا يحب المحسنين )) (( . فاعف عنهم واصفح إن اهللا يحب المحسنين ))

  به .؛ وفيه أيضا أنه إذا كان اهللا حيب ذلك فال تتأخر يف العمل  إمنا أمرناك بالعفو والصفح ألن اهللا حيب احملسنني

  ؛  من فوائد اآلية الكرمية أوال: إثبات األسباب

  تؤخذ من أين ؟  الشيخ :

  ؛  من الفاء والباء الطالب :

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن نقض  كيف ذلك ؟ من الفاء والباء كيف ذلك ؟ ألما دال على السببية . الشيخ :

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اللعن  . ميثاقهم لعناهم ))فبما نقضهم  ((؛ لقوله:  امليثاق سبب للعنة اهللا عزوجل

 وهنا سؤال هل جيوز لنا أن نلعن من لعنه اهللا ورسوله ؟ اجلواب نعم ؛ ألن اهللا عاقب به من نقض امليثاق . عقوبة

 ، وعلى سبيل اخلصوص ، نلعن من لعنه اهللا ورسوله لكن على سبيل العموم إذا جاءت اللعنة على سبيل العموم

؛ لكننا  ، وما أشبه ذلك ، لعن اهللا الظاملني إذا جاءت اللعنة على سبيل اخلصوص؛ مثال نقول لعن اهللا املعتدين

، حىت لو   ألننا ال ندري مبا خيتم هلذا الرجل لقد خيتم له باخلري ؛ ال خنص شخصا معينا حىت ولو كان من الظاملني

؛ وال فائدة  هذا من باب سب األموات وقد أفضوا إىل ما قدمواكان كافر ومات على الكفر فإننا ال نلعنه ألن 

من ذلك ألنه إن كان قد استحق اللعن فهو ملعون لعنت أم مل تلعن، وإن مل يكن مستحق اللعنة وقعت يف اإلمث 

عكس  )) وجعلنا قلوبهم قاسية ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه كلما عصى اإلنسان ربه قسا قلبه؛ لقوله:  .

؛ وما أكثر الذين يطلبون أن تلني قلوم ويسألون ما هو الدواء  لك أن نقول: كلما أطاع اإلنسان ربه الن قلبهذ

أن للقلوب ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  ، نقول الدواء لقسوة القلب كثرة طاعة اهللا عزوجل . لقسوة القلب

اهللا نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر  ((؛ وهو كذلك كما قال اهللا تعاىل:  ، قسوة ولني أحواال

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  .منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اهللا )) 

يحرفون الكلم عن مواضعه  ((؛ لقوله:  املعاصي سبب لقلة الفهم،  فهم كالم اهللا عزوجل أو العدوان يف فهمه

؛  ؛ وإما أن يكون سببه االستكبار والعدوان لكلم عن مواضعه إما أن يكون سببه اجلهل وفقد العلموحتريف ا ))

، أو إا حال من قوهلم: قلوبا يعين حال كوم أو فاعل قاسية يعين  وعلى كل فاجلملة معطوفة على ما سبق

ومن  . لنصوص وسبب لتحريفهاحال كوم حمرفون الكلم عن مواضعه؛ املهم أن املعاصي سبب لعدم األخذ با



؛ وقد ذكرنا أن النسيان نوعان: نسيان  فوائد هذه اآلية الكرمية: أن املعاصي سبب لنسيان ما ذكر به اإلنسان

 ((؛ أما كون املعاصي سببا لنسيان العلم فقد دل عليه قوله تعاىل:  ؛ وهذا كله الشك سبب ، ونسيان عمل علم

؛  فإذا كانت اهلداية سببا لزيادة العلم فاملعصية سبب لنقصانه وآتاهم تقواهم ))والذين اهتدوا زادهم هدى 

فإن تولوا فاعلم أنما يريد اهللا أن يصيبهم  ((ل اهللا تبارك وتعاىل: افق ذكر،وأما كون املعاصي سببا لنسيان ال

تعاىل أن يصيبهم ببعض  يعين تولوا وأعرضوا فاعلم أن سبب ذلك هو أم أذنبوا فأراد اهللا ببعض ذنوبهم ))

؛ ولكنهم تركوا العمل بعد إقامة احلجة؛  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء قد أقيمت عليهم احلجة ذنوم .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن قسوة القلب وحتريف الكلم عن مواضعه ونسيان ما  . مما ذكروا به )) ((لقوله: 

وإذا كانت من خصاهلم فالواجب على اإلنسان أن يبتعد عنها وأن يفر منها ؛  ذكر به اإلنسان من خصال اليهود

وال تزال تطلع على خائنة  ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن خيانة اليهود ال تزال باقية فراره من األسد .

فهم اهللا ال يزالون ومن تدبر تارخيهم عرف أم على ما وص ؛ خائنة )) ((وقد سبقت لنا تفسري كلمة  )) منهم

؛ إن رأوا قوة يف مقابلهم ضعفوا أمامه وإن  خونة وأنه ال يفرح منهم يف أحد وال يوثق منهم بوعد إذ أم خونة

؛ فهم يتبعون مصاحلهم وال يبالون يف وفاء الوعد أو العهد أو عدم وفائه ألم ال يزالون  رأوا ضعفا قووا أمامه

؛  وهذا هو الواقع إال قليال منهم )) ((؛ لقوله:  ة: أن من اليهود من ختر من ذلكومن فوائد اآلية الكرمي . خونة

فإن من اليهود من آمن برسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وشهد له باحلق وحسن إسالمه وكان داعية 

بالعفو عنهم والصفح ؛ وذلك حني أمر اهللا  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: حسن معاملة اإلسالم بعدوه لقومه .

ألن العفو احلقيقي الذي ميدح عليه صاحبه هو العفو مع  ؛ والسيما إذا ظهر النصر لنا فحينئذ يأيت دور العفو

؛  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات احملبة هللا .وال حيمد عليه اإلنسان  فهذا ليس بعفو ؛ أما العفو مع العجز القدرة

وحمبة اهللا عزوجل ثابتة بالكتاب والسنة وإمجاع السلف وذوق   يحب المحسنين ))إن اهللا ((لقول اهللا تعاىل: 

فإن اإلنسان حيس مبحبة اهللا عزوجل أي بأنه حيب اهللا ويعمل بطاعته؛ وكذلك أيضا إذا أحب يف اهللا  ؛ احملسوس

ئد هذه اآلية الكرمية: أن عدم ومن فوا وأبغض يف اهللا وواىل يف اهللا وعادى يف اهللا صار هللا وليا وذاق طعم اإلميان .

فدل هذا على  فاعف عنهم واصفح إن اهللا يحب المحسنين )) ((؛ لقوله:  مؤاخذة على الذنب من اإلحسان

؛ وكثري من الناس ال يفهمون اإلحسان إال الشيء اإلجيايب يعين  أن عدم املؤاخذة على الذنب يعترب إحسانا

،  اإلحسان يتضمن شيئني: إما إيصال مطلوب وإما العفو عن  كذلك  ؛ وليس ، التربع إعطاء، الصدقة، اهلدية

مث إنه مر  إن اهللا يحب المحسنين )). ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على اإلحسان مرهوب .

؛  علينا غري بعيد أن اإلحسان ينقسم إىل قسمني: إحسان يف عبادة اخلالق، وإحسان يف معاملة املخلوق



أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم  (فاإلحسان يف عبادة اخلالق بينه الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف قوله: 

هو أن تبذل له معروف وأن ال تعتدي عليهم فيما ليس  ؛ واإلحسان يف معاملة املخلوق تكن تراه فإنه يراك )

؛ ويدل على أن كف  ؛ وهذا مبعىن ما قلنا ى؛ ومنهم من قال: إن اإلحسان بذل الندى وكف األذ مبألوف

ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:   األذى يعترب من اإلحسان هذه اآلية .

قالوا إنا نصارى  ((؛ بل قال:  ؛ ومل يقل: ومن النصارى يعين وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم )) ...

إن الذين آمنوا والذين هادوا  ((ا يف اآلية األخرى يثبت اهللا هلم هذا الوصف مثل قوله تعاىل: مع أ ))

وفائدا إقامة احلجة  قالوا إنا نصارى )) ((فيثبت هلم هذا الوصف؛ لكن هنا قال:  والصابئين والنصارى ))

ومن الذين  (( ومع ذلك نسوا حظا مما ذكروا به . نصر باحلقالعليهم، حيث يدعون أم نصارى وأم أهل 

؛ وكذلك من  من النصارى إذا أخذ اهللا امليثاق من اليهود وأخذ اهللا امليثاق قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ))

واذكروا نعمة اهللا عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ  ((؛ فإن اهللا تعاىل أخذ منها امليثاق كما قال:  هذه األمة

وقد أخذ اهللا امليثاق على بين آدم كلهم أن يؤمنوا به وبرسله ويوحدوه وال يشركوه به شيئا  قلتم سمعنا وأطعنا ))

؛ وهذا نسوا أي تركوا فنسوا حظا مما ذكروا به )) ((أخذ اهللا امليثاق على النصارى الذين قالوا إنا نصارى  .

ن، ال ميكن إن قلنا إن بين إسرائيل قد سقطت عنهم ؛ وهل ميكن أن يكون نسيان علم ؟ ال ميك نسيان عملي

؛ لكن إذا قلنا إن عدم املؤاخذة بالنسيان  املؤاخذة بالنسيان يعين إذا كان سقطت عنهم املؤاخذة فهم ال يعاقبون

؛ والشك أن  يتناول نسيان العلم ونسيان العمل )) فنسوا حظا مما ذكروا به ((خاص ذه األمة قلنا إن قوله: 

معناها  حظا )) ((وقوله:  ان العمل أشد من نسيان العلم حىت على القول بأم يؤاخذون بنسيان العلم .نسي

ومل يذكر اهللا تعاىل  فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيمة )) (( حظا مما ذكروا به .نسوا ،  نصيب

وابتلوا بتحريف الكلم عن  ،وجعل قلوم قاسية ، لعنهمليهود أنه ل؛ ألنه ذكر  ليهودلؤالء النصارى مثل ما ذكر هل

 ((وجل:  يقول اهللا عز . أغرينا بينهم العداوة )) ((ا هؤالء فيقول: ؛ أم ونسوا حظا مما ذكروا به ، مواضعه

؛ لكنه عرب باإلغراء كأن كل واحد قد أغري باآلخر من شدة العداوة  أي ألقينا بينهم فأغرينا بينهم العداوة ))

، والبغضاء يف القلب يعين فال مواالة بينهم وال مودة بل  ، العداوة يف القول والفعل ؛ العداوة والبغضاء بينهم

فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيمة  (( العداوة اليت هي ضد الوالية والبغضاء اليت هي ضد املودة .

فإن قال قائل:  يضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا . حىت إىل يومنا هذا، فالنصارى خمتلفون متعادون ))

نقول هذا االتفاق اتفاق ظاهري وإال ففي قلوم من البغضاء بعضهم  حنن اآلن جند أن النصارى متفقون ؟

يا أيها الذين آمنوا  ((، مث هم متفقون على أيش ؟ على عدو ثالث مثل قوله تعاىل:  لبعض ما ال يعلمه إال اهللا



فهم متفقون على عدو ثالث وإال فهم فيما بينهم  ا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ))ال تتخذو 

نقول العداوة والبغضاء بني النصارى  إلى يوم القيمة )) ((وقوله:  اعتداءات ظاهرة .، قلوم متنافرة و  خمتلفون

لكن ما نشاهده من  لى يوم القيمة ))إ ((، وقد قال:  وبني طوائفهم الشك أا موجودة ألن خرب اهللا صدق

، مث كما قلت لكم اتفاقهم اآلن الظاهري ضد أيش ؟ ضد عدو  االتفاق الظاهرين فإنه خمالف ملا يف الباطن

 . وسوف ينبئهم اهللا بما كانوا يصنعون )) ((قال: ؛  للجميع، وليس هذا بغريب يف مسائل الدنيا وسياساا

اليوم الذي يبعث فيه الناس وأنه مسي بذلك اليوم ألمور ثالثة؛  األول: أن الناس يقومون يوم القيمة مر علينا أنه 

وسوف ينبئهم  (( ؛ والثالث: أنه يقام فيه العدل . ؛ والثاين: أنه يقام فيه األشهاد فيه من قبورهم لرب العاملني

؛ لكنها تدل على  السني للتحقيق سوف للتحقيق؛ لكنها تدل على الرتاخي؛ وأختها اهللا بما كانوا يصنعون ))

؛ لكن كلتامها  ؛ وإذا قلت: سوف يقوم ؟ فيما بعد املعىن أنه يقوم اآلن ، يقوم زيد مو يقأي إذا قلت: س الفورية

أي خيربهم مبا   وسوف ينبئهم اهللا بما كانوا يصنعون )) ((؛  يدل على التحقيق وأن األمر حمقق والبد من وقوعه

وإخباره سبحانه وتعاىل بأنه ينبئهم ديد بأنه إذا نبئهم مبا صنعوا فما بعد ذلك إال اجلزاء مبا ؛  كانوا يصنعون

 يف اآلية فوائد  . أي مبا كانوا يعملونه من نسيان احلظ مما ذكروا به بما كانوا يصنعون )) ((وقوله:  . يستحقون

ألننا ذكرنا أن احلكمة من كونه يقول:  نا نصارى ))قالوا إ ((؛ منها: إقامة احلجة على اخلصم مبا يدعيه؛ لقوله: 

، هم ادعوا بأم نصارى ومع ذلك  دون ومن النصارى إلقامة احلجة عليهم ملا ادعوه قالوا إنا نصارى )) ((

أن اهللا سبحانه وتعاىل مل يغفل أمة من امليثاق الذي أخذه ومن فوائد اآلية الكرمية:  نسوا حظا مما ذكروا به .

ومن  ملا ذكرنا أنه أخذ على اليهود وأخذ على النصارى وأخذ على هذه األمة وأخذ على مجيع بين آدم .عليهم 

، مبعىن أنك مىت  فوائد هذه اآلية الكرمية: أن إضاعة حق اهللا من أسباب إلقاء العداوة والبغضاء بني الناس

فنسوا حظا مما ذكروا به  ((له: ؛ لقو  وجدت عداوة وبغضاء بني الناس فهذا بسبب إعراضهم عن دين اهللا

مبعىن أن الناس إذا قاموا  أن العكس يكون بالعكسومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  والفاء للسببية . فأغرينا ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الفريق بني  بطاعة اهللا واتفقوا عليها فإن اهللا يلقي بينهم املودة واحملبة والوالية .

؛ وهناك فرق بني حبيب ليس وليا وبني حبيب  ، ضدها الوالية والبغضاء ضدها احملبة ، العداوة والبغضاءالعداوة 

 ، وبني بغيض هو ليس عدوا وبغيض هو عدو؛ ألن البغيض قد يعتدي عليك فيكون بذلك بغيضا عدوا هو ويل

 ((؛ لقوله:  رمية: إثبات يوم القيمةومن فوائد اآلية الك ، وقد ال يعتدي عليك لكن يكره مثال فال يكون عدوا .

وأن الساعة آتية الريب فيها وأن اهللا يبعث من في  ((وهو آت ال حمالة لقول اهللا تعاىل:  إلى يوم القيمة ))

 ((؛ وذلك يف قوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: ديد هؤالء النصارى الذين نسوا حظا مما ذكروا به . القبور ))



ينبئهم  ((؛ تؤخذ من قوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات علم اهللا .بما كانوا يصنعون ))  وسوف ينبئهم اهللا

 يصنعون )) ((الرد على اجلربية يف قوله: ومن فوائد اآلية الكرمية:  ، وهو كذلك . ألنه ال إنباء إال بعد العلم ))

؛ واجلربية  ؛ ففيه الرد على اجلربية فأضاف الفعل إليهم واألصل أن الفعل إذا أضيف إىل أحد فإنه قائم به خمتار له

، حىت لو أراد اإلنسان أن يأكل  يقولون إن اإلنسان جمرب على عمله حىت يف احلركات إراديا يقولون هو جمرب

مث قال اهللا تبارك   الف احملسوس واملعقول واملنقول .ويشرب يقول هو جمرب على ذلك؛ والشك أن قوهلم هذا خي

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير  ((وتعاىل: 

؛ وإذا كان كذلك فاملراد بالكتاب هنا اجلنس وهي التوراة  هم اليهود والنصارى يا أهل الكتاب )) (( . )) ...

، وأضافهم اهللا تعاىل إىل الكتاب ومساهم أهال له إلقامة احلجة عليهم ونفي العذر كأنه قال: يا أهل  يلواإلجن

الكتاب أنتم أهل كتاب عندكم علم وعندكم معرفة قد جاءكم رسولنا وأنتم تعرفون هذا الرسول كما تعرفون 

 يبين لكم )) (( (( ه وعلى آله وسلم .يريد به حممدا صلى اهللا علي قد جاءكم رسولنا )) ((قوله:  أبنائكم .

؛  اجلملة هذه حال للرسول، حال كونه يبني لكم أي يظهر لكم كثريا مما كنتم ختفون من الكتاب يبين ))

والبعض اآلخر يعفوا عنه؛ فيبني كثريا مما كنتم ختفون من الكتاب مما تقوم به احلجة عليكم ويعفوا عن كثري مما ال 

قل من أنزل  ((م؛ ومن تدبر القرآن وجد فيه أخبارا كثرية عن بين إسرائيل، قال اهللا تعاىل: تدع احلاجة إىل ذكره

فهذا دأب أهل  تبدونها وتخفون كثيرا )) الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس

 ((ألن احلاجة تدعوا إليه  ؛أي يبني لكم حكمه يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب )) ((؛  الكتاب

قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبين  ((مث قال:  ألنه ال حاجة لذكره . ؛أي يرتكه وال يذكره ويعفوا عن كثير ))

النور هل املراد حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ؟ أو املراد ما حيصل  قد جاءكم نور وكتاب )) ((قوله:  ))

نور  ((معطوفا على  وكتاب )) ((؛ وعلى هذا فيكون قوله:  ، املراد الثاين ؟ الثاين من الكتاب والسنة من اهلدى

يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا  ((من باب عطف املقتضي على املقتضى، قال اهللا تعاىل:  ))

لالمع الذي ال ظلمة معه أتى بالنور الذي هو اهلدى الصاطع افمحمد صلى اهللا عليه وسلم  إليكم نورا مبينا ))

؛  ؛ أوال أنه مكتوب يف اللوح احملفوظ كتاب مبني هو القرآن الذي ظلمة معه ألمور ثالثةوكتاب مبين ))  (( .

؛ وفعال مبعىن  ، الثالث أنه مكتوب يف الصحف اليت بأيدينا الثاين أنه مكتوب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة

هل املراد مبني لغريه أو بني بنفسه ؟   )) مبين ((قال: و  مثل بناء .كثريا يف اللغة العربية ذلك  مفعول كما جاء 

؛  مبعىن بان ؛ ألن أبان الرباعي يستعمل الزما ويستعمل متعديا؛ فتقول: أبان الصبح ، نعم املراد كالمها كالمها

عنيني فإا حتمل عليهما على الشرطني ؛ وإذا كانت الكلمة تستعمل يف م وتقول: فالن أبان احلق، مبعىن أظهر



؛ وهنا كلمة حتتمل هذا وهذا مع أن  اللذين ذكرمها سابقا ومها: أال يتنافيا وأن تكون حتتملهما على السواء

يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل  ((  بعضهما الزم من بعض فإنه إذا كان مبينا لغريه فهو بني بنفسه .

؛ وإن   الباء هنا للسببية واهلداية هنا إن كان املراد به بداللة فاهلداية هنا هداية داللة يهدي به )) السالم )) ((

أي بإتباعه فاهلداية هداية التوفيق  يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم )) ((يف  " به" كان املراد لقوله: 

مفعول  سبل )) ((من مفعول أول  انه ))يهدي به اهللا من اتبع رضو  (( ننظر إىل بقية السياق وداللة أيضا .

 (( إذا املهدي هو منبع الرضوان، والذي هدي إليه هي سبل السالم اتبع )) ((مفعول للـرضوانه ))  ((، و ثاين

ومل يقل:  سبيل السالم )) ((أي تطلبه وابتغاه ورأى ما يرضي اهللا فقام به يهدي به اهللا من اتبع رضوانه )) 

سبيل السالم مع أن تعبري الغالب أنه يعرب عن طريق اإلسالم باإلفراد وعن طرق الضالل باجلمع؛ لكن هنا ملا 

تعني أن يكون املراد بالسبل هنا شرائع اإلسالم يعين إذا كان متبعا لرضوان اهللا فقد  اتبع رضوانه )) ((قال: 

إضافة السبل إىل  سبل السالم )) ((؛ فلهذا قال:  ه سبل، ل ؛ لكن اإلسالم له شرائع اهتدى وأسلم وآمن

السالم من باب إضافة الشيء إىل مسببه أي السبل اليت حيصل ا السالم، سالم من أي شيء ؟ السالم من 

 . سبل السالم )) ((،  ، السالم من الشبهات يعين اذكر كل معىن حتتمله كلمة السالم النار، السالم من الزيغ

من اتبع  (( )) يخرجهم ((، واملراد بقوله:  م من الظلمات إىل النور بإذنه )) خيرجهم أي اهللا عزوجلوخيرجه ((

" لفظها مفرد ومعناها قد يراد به اجلمع  من ؛ ألن " " بلفظ اجلمع مراعاة ملعناه من وعاد إليه إىل " رضوانه ))

؛ جيوز أن  اسم كان امسا موصوال أو اسم شرطفصح أن يعود الضمري إليها جمموعا؛ وهذه القاعدة يف من سواء 

ومن يؤمن  ((؛ وانظر إىل قوله تعاىل:  تعيد الضمري إليها بلفظ اجلمع باعتبار املعىن وبلفظ اإلفراد باعتبار اللفظ

جتد  باهللا ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن اهللا له رزقا ))

من يؤمن  ((،  ىل أعاد الضمري إليها مرة بلفظ اجلمع ومرة بلفظ اإلفراد، وأعاد مرة ثانية بلفظ اإلفرادأن اهللا تعا

إفراد؛ هذه  قد أحسن اهللا له )) ((؛  مجع خالدين )) ((،  إفراد يدخله )) ((،  إفرادباهللا ويعمل صالحا )) 

إليها مفردا وعوده إليها جمموعا مراعاة للفظ  " موصولة كانت أم شرطية جيوز عود الضمري القاعدة أن لفظ " من

   ، و املعىن إذا عاد جمموعا . يكون املراد اللفظ ؟ إذا عاد مفردا ؛ مىت واملعىن

  ما الفرق بني احلس والعقل ؟ السائل :

،  ؛ هذا الفرق ، بالعقل ؛ والعقل ما تدركه بالقلب احلس ما تدركه باحلواس كاللمس والشم والذوق الشيخ :

، اختالفها  ميكن  هي السمع والعقل واحلس مثال اليد تضاف إىل اإلنسان وتضاف إىل البعري وتضاف إىل ال



؛ العقل أن تقول فيما يتعلق  ، كل يعرف هذا يده هكذا وهذا يده هكذا وهذا يده هكذا ؟ احلس املدرك أيش

   ا دليل عقلي ما هو دليل حسي .، هذ بصفات اهللا إذا كانت ذات اخلالق ال متاثل املخلوق فكذلك صفاته

  القرآن قال ملتبعي عيسى النصارى واليوم هم يقولون ألنفسهم املسيحيون ؟ السائل :

؛ وهذا أهون من إذا  ، إىل رسول، دينه حق السبب يف ذلك أم إذا انتسبوا إىل مسيح انتسبوا إىل دين الشيخ :

نسبة إىل بلد تسمى الناصر يعين نسبة إذا تكون نسبة أرضية  قالوا إنا نصارى السيما إذا قلنا إن النصارى إا

بأيش ؟ بأهل ؛ لكن إذا قلنا مسيحيني صارت النسبة إىل رسول متبوع كما يسمي أهل التحريف أنفسهم  وطنية

   ا لألمر وجعل الشيء أمرا مقبوال ألم لو قالوا أهل التحريف ما قبلهم أحد .، قالوا ذلك توطيد التأويل

  قلنا هل جيوز لعن املعني إذا علمنا أنه يستحق اللعن ؟ السائل :

ال؛ من أين تعلم ؟ وهلذا ملا كان الرسول يدعوا على قوم باللعنة، اللهم العن فالنا وفالنا اه اهللا قال:   الشيخ :

   . ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون )) ((

  ؟عن اللعن  السائل :

يا رسول اهللا وهل يلعن الرجل أباه  : (؛ وملا قال الصحابة ، مبعىن السب أصال اللعن هنا مبعىن السب الشيخ :

   .؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ) 

  ؟عن اللعن  السائل :

   هال فأنت آمث .أنا قلت لك ما الفائدة ؟ إن كان مستحق اللعنة فال حاجة إىل لعنك وإن ليس أ الشيخ :

 قلتم إن عدم املؤاخذة عن الذنب يكون إحسانا فهل هذا على إطالقه أم ماذا ؟ السائل :

خذ كلبا ليس كلب ماشية أو كلب صيد ( من اتهذا على اإلطالق كما أن فوات األجر يعترب عقوبة  الشيخ :

 ليس مشروعا إال إذا كان فيه إصالح بارك اهللا فيك ـ العفو هذه عقوبة ... )انتقص من أجره كل يوم قيراطان 

؛ واهللا عزوجل اشرتط يف  ؛ هذا ما نبحث هل هذا مما يعد إحسانا أو ال وإمنا نبحث هل العفو يف حمله أو ال

وهلذا لو كان عفو عن هذا الرجل يؤدي إىل تسلطه  من عفا وأصلح )) ((العفو أن يكون إصالحا فقال: 

   وعدوانه على الناس ما عفونا عنه .

  هل الدعاء على أحد يدخل يف اللعن ؟ السائل :

؛  ، اللعن هو الطرد عن رمحة اهللا ؛ ألن اللعن ليس باهلني أما الدعاء عليه فالظاهر أنه ال يدخل يف اللعن الشيخ :

  ؛ أما لو دعوت اهللا بأن يهلكه أو ما أشبه ذلك الظاهر أنه ال يدخل يف اللعن



اللهم اجعل عليها سنين كسني يوسف، اللهم عليك بقريش اللهم  (الرسول دعا على قريش عموما  الشيخ :

  أن يوجد الدعاء على شخص معني . سببوال  عليك بقريش )

إذا دعا عليهم ما  ؟  " اللهم أهلك فالنا وفالنا " الذين آذوه يف أثناء السجدة ما دعا عليهم بقوله الشيخ :

  . أذكر أنه عني الدعاء

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبين يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم 

فر الذين قالوا إن اهللا هو ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد ك

ومن في األرض  المسيح بن مريم قل فمن يملك من اهللا شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه

  . جميعا وهللا ملك السموات واألرض وما بينهما يخلق ما يشاء واهللا على كل شيء قدير ))

 أهذا مبتد أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ))يا  ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

يا أهل الكتاب  ((قال اهللا تعاىل:   . يهدي به اهللا لمن اتبع رضوانه سبل السالم )) ((؛ إىل ؟  الدرس ؟ نعم

قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من اهللا نور 

  ))  من اتبع رضوانه سبل السالموكتاب مبين يهدي به اهللا

  أوال من املراد برسوله هنا ؟ النيب حممد أو موسى أو عيسى ـ  الشيخ :

  نريد مثاال لذلك ؟ يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب )) ((قوله:  الشيخ :

  ؛  حكم رجل الزاين احملصن موجود يف كتام التوراة لكن مع ذلك خيفونه الطالب :

نعم أهم من ذلك صفة النيب حكم رجل الزاين احملصن موجود يف كتام التوراة لكن مع ذلك خيفونه  : الشيخ

، جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل ومع ذلك خيفون هذا  صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة واإلجنيل

  وينكرونه .

  ؟ما املراد بالعفو هنا  يعفو عن كثير )) ((قوله:  الشيخ :

  ،  ال يذكر الطالب :

ألن فيه سرتا لفضائحهم اليت كانوا يقومون ا من كتمان ما أنزل اهللا فسماه ؛ ال يذكر نعم ومساه عفوا  الشيخ :

  اهللا تعاىل عفوا .

  ما املراد بالنور ؟  قد جاءكم من اهللا نور )) (( الشيخ :

  ؛  رضوان الطالب :



  من أيش ؟  رضوان الشيخ :

  ،  القرآن الطالب :

؛ نور وكتاب واألصل يف العطف  طيب وكتاب ؟ نور وكتاب ؟ املعىن بالكتاب الشك أنه قرآنالقرآن  الشيخ :

     ؟ النور هو ما جاء به الرسول . املغايرة

    



  ما املراد بالنور ؟  قد جاءكم من اهللا نور )) (( الشيخ :

  ؛  رضوان الطالب :

  ،  رضوان من أيش ؟ القرآن الشيخ :

؛ لكن نعت الكتاب على نور وهو  طيب وكتاب ؟ نور وكتاب ؟ املراد بالكتاب الشك أنه قرآنالقرآن  الشيخ :

  واألصل يف العطف املغايرة ؟ ؟ يعين أعطيت الشيء على نفسه ؟ نور وكتاب هو

  نعم يا سليم ؟  الشيخ :

وقيل إنه قرآن   وأنزلنا إليكم نورا مبين )) ((:  النور هو ما جاء به الرسول من الشرع كما قال اهللا تعاىل الشيخ :

الذي خلق  ((؛ وعلى هذا فيكون عطف الكتاب عليه من باب عطف الشيء على صفته مثال  كما ذكرمت

  وهو واحد . قدر فهدى والذي أخرج المرعى ))فسوى والذي 

  ؟ من اتبع رضوانه )) ((ما إعراب  من اتبع رضوانه سبل السالم )) ((قوله:  الشيخ :

  واملعروف أن سبيل اهللا واحد ؟ سبل السالم )) ((هنا قال:  الشيخ :

  ؛  املراد شرائع اإلسالم الطالب :

  . اتبع رضوانه )) ((نعم ألن السبيل الذي هو اإلسالم ما قلنا قوله:  الشيخ :

  املراد باهلداية هنا هداية التوفيق أو هداية الداللة ؟ الشيخ :

   ؛ كالمها الطالب :

 ث، أنا قلت ما املراد باهلداية وقلت املراد كالمها واهلداية مؤن ، خطأ ، مادام قلت كالمها غلط غلط الشيخ :

  ؛  هذا، خطأ

  ؛  كلتامها الطالب :

  املراد هداية التوفيق وهداية الداللة . ؛ كلتامهااملراد  نعم  الشيخ :

الظلمات ظلمات اجلهل والشرك واملعاصي والفسوق وغري  يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه )) ((وقوله: 

؛ ومقابله اإلذن  اإلذن هنا إذن القدري واإلذن القدري مبعىن املشيئة ومبعىن اإلرادة بإذنه )) ((قوله:  . ذلك

معلوم أن اهللا أذن هلم قدرا لكنه مل يأذن  قل آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون )) ((الشرعي مثل قوله تعاىل: 

 ؛ دين ما لم يأذن به اهللا ))أم لهم شركاء شرعوا لهم من ال ((؛ ومن اإلذن الشرعي قوله تعاىل:  هلم شرعا

فاإلذن نوعان:  من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه )) ((، ومنها أيضا قوله تعاىل:  ومن اإلذن القدري هذه اآلية

؛ والفرق بينهما: أن اإلذن الشرعي ال يكون إال فيما يرضاه اهللا عزوجل واإلذن القدري  ، وإذن شرعي إذن قدري



والفرق الثاين: أن ما أذن به شرعا فقد يقع وقد ال يقع إن أن  . ؛ هذا واحد ال يرضاهيكون فيما يرضاه وفيما 

ويخرجهم من الظلمات إلى النور  (( ؛ وأما ما أذن به قدرا فالبد من وقوعه . الناس قد ميتثلون وقد ال ميتثلون

(( يهديهم ؛ وعلى هذا فمىن  اهلداية إذا تعدت بإىل  فهي هداية الداللة )) بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم

؛ وهذا يعين فتح أبواب العلم هلم حىت يعلموا ما مل يكونوا يعلمونه من  يعين يدهلم إليه إلى صراط مستقيم ))

قد  . ؛ منها: خطاب اليهود والنصارى بأهل الكتاب، بأهل الكتاب يف هذه اآلية الكرمية فوائد عديدة  قبل .

واجلواب عن ذلك أن نقول: مساهم أهل  وإعزاز هلم أن مساهم أهل كتاب ؟يقول قائل: يف هذا إكرام هلم 

؛ ألن أهل الكتاب هم الذين جيب عليهم أن يكونوا أول عامل  الكتاب ال إكراما هلم ولكن إقامة احلجة عليهم

ويريدون أن ؛ إذا فالذين يطنطنون اآلن  وال تكونوا أول كافر به )) ((به كما قال تعاىل يف أول سورة البقرة: 

يقربوا بني األديان ويقولون إن اهللا مساهم أهل الكتاب زعما منهم أو إيهاما منهم أن ذلك من باب التكرمي هلم 

؛ وكيف يكون ذلك إكراما  ؟ نقول إن اهللا مل خياطبهم بذلك تكرميا هلم ؛ نقول أيش نقول والرضا مبا هم عليه

مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل منهم القردة  قل هل أنبئكم بشر من ذلك ((هلم واهللا يقول: 

لكنه ناداهم ذا الوصف إقامة  والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ))

ومن  ؛ ألن أهل الكتاب جيب أن يكونوا أول عامل به . للحجة عليهم وأن تصرفهم أبعد ما يكون عن العقل

فإن إضافة  رسولنا )) ((؛ وذلك بقوله:  الكرمية: رفع شأن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمفوائد هذه اآلية 

رسالته إىل اهللا الشك أا شرف، وكلما يضاف إىل اهللا فهو شرف حىت اجلماد إذا أضيف إىل اهللا فهو شرف له 

 حممدا رسول اهللا مرسل إىل أهل كتابومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  ) .(( وطهر بيتي للطائفين والقائمين )

وهو كذلك حىت أقسم النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أنه ال يسمع به  قد جاءكم رسولنا )) ((؛ لقوله: 

يهودي وال نصراين مث ال يؤمن مبا جاء به إال كان من أصحاب النار؛ فهو مرسل إليه بالقرآن والسنة وإمجاع 

، مبني لكم؛ فهو عليه الصالة والسالم سراج منري  ة الكرمية: أن حممدا رسول اهللا مبنيومن فوائد اآلي املسلمني .

والتبيني الذي ذكر اهللا هنا  ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) ((مبني للخلق كما قال اهللا تعاىل: 

ومن فوائد هذه  . )) بلغ ما أنزل إليك يا أيها الرسول ((يشمل تبيني اللفظ وتبيني املعىن كما قال اهللا تعاىل: 

ومن  . كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب )) ((؛ لقوله:  اآلية الكرمية: أن أهل الكتاب أهل كتمان للعمل

؛ فمن كتم  ؛ ألن هذا هو دأم فوائد اآلية الكرمية: أن من كتم العلم من هذه األمة ففيه شبه باليهود والنصارى

ومن فوائد هذه اآلية  شاهم يف أقبح خصلة ـ والعياذ باهللا ـ وهو كتمان ما جاءهم من العلم .،  فقد شاهم

  الكرمية: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سكت عن أشياء من معاييب أهل الكتاب مل يبينها هلم .



، والسكوت عما مل يبني ألن  كاف  قلنا فضيحتهم فيما بني فإذا قال قائل: ملاذا ؟ ملاذا مل يبني ويفضحهم ؟

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  التأليف أي من تأليف قلوم .؛ وقد يكون يف هذا نوع من  املصلحة تقتضي ذلك

، أحكامه كذلك وهو نور يف الطريق  ، إن تأملت أخباره استنرت به أن ما جاء به حممد رسول اهللا كله نور

؛ فكل من  هو أيضا نور يف القلب . ىل اهللا عزوجل ويف طريق إىل معاملة عباد اهللايستنري به اإلنسان يف طريقه إ

، واستنباطا لألحكام الشرعية وغري  متسك بشريعة حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ازداد نورا يف قلبه و فراسه

بد أن يؤثر ذلك عليه يف ؛ ألن املتمسك بشريعة النيب عليه الصالة والسالم ال هو أيضا نور يف الوجه . ذلك

؛ أما  العلماء الربانيني جتد هلم يف وجوههم نورا يكاد يكون حمسوسا ؛ وهلذا جتد مقاله وفعاله وحاله فيستنري وجهه

، والنور شيء واللون شيء  املعنوي فمعروف حىت لو كان العامل الرباين جلده غري يعين أبيض فإنه يستنري وجهه

قرب؛ فإن اإلنسان إذا كان مؤمنا ـ جعلين اهللا وإياكم منهم ـ يفسح له يف قربه مد بصره هو أيضا نور يف ال آخر .

(( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وأيضا نور يوم القيمة  ويأتيه من روح اجلنة ونعيمه .

ومن فوائد  إذا فكلمة نور شاملة عامة يف كل ما ميكن أن يكون فيه ظلمة الدين اإلسالمي ينريه . ؛ وبأيمانهم ))

؛  ؛ مكتوب يف أيش؟ ذكرنا أنه مكتوب يف املصاحف اليت يف أيدينا القرآن مكتوب هذه اآلية الكرمية: أن

،  الكرمية: أن القرآن الكرمي مبني ومن فوائد اآلية ومكتوب يف اللوح احملفوظ؛ ويف الصحف اليت بأيدي املالئكة.

كلمة مبني ذكرنا يف   ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء )) ((مبني لألشياء وأوضح من ذلك قوله تعاىل: 

؛ فإن كانت الزمة فاملعىن أنه بني لنفسه وإن كانت متعدية فاملعىن  التفسري أا يصح أن تكون متعدية أو الزمة

إذا كان مبينا وتبيانا لكل شيء أال  رآن الشك أن بيانه بنفسه و إبانته بغريه هو وصفه .؛ والق أنه مبني لغريه

؛ بل علينا أن نتدبره وأول ما يرد علينا مسائل نطلبها يف أيش  يتفرع على هذا أنه ال يليق بنا أن نعرض عن تدبره

ي سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ؟ يف كتاب اهللا، يف كتاب اهللا فإن عجزنا عن استبياا يف كتاب اهللا فف

فإذا مل يكن يف القرآن  للناس ما نزل إليهم )) ونزلنا إليك الذكر لتبين ((وسنة رسول اهللا مبينة للقرآن بأمر اهللا 

 ((وال يف السنة وعجزنا عن إيراد احلكم الشرعي يف الكتاب والسنة حينئذ إما أن نسأل أهل الذكر لقوله تعاىل: 

؛ وإن كان اإلنسان أهال لالجتهاد فال حرج عليه أن  وإما أن نتوقف أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ))فاسألوا 

 ومن فوائد اآلية الكرمية: جيتهد كاإلنسان الذي ال يعرف القبلة بنفسه وال أخربه ا ثقة فعليه أن جيتهد ويتحرى .

، فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ))من يهدي اهللا  ((؛ وهلذا أدلة كثرية  أن اهلداية بيد اهللا

إنك ال تهدي من أحببت  ((؛ اهلداية بيد من ؟ بيد اهللا  واآليات يف هذا كثرية قل إن الهدى هدى اهللا )) ((

. وإذا كانت من اهللا تفرع عن ذلك أوال أن ال نسأل اهلداية إال من اهللا وأن نلح ولكن اهللا يهدي من يشاء )) 



؛ الثانية أن نعلم أن أفعالنا ال نستقل  ، دائما؛ هذه واحدة ، اللهم اهدين اللهم اهدين ا عزوجل باهلدايةعلى ربن

، إذا كان يهدي معناه أن ألفعالنا عالقة داية  ؟ على القدرية ؛ فيكون فيها رد على من ا بل هي بتوفيق اهللا

هل فيها  ان مستقل بنفسه وبعمله ومبشيئته وبقدرته .اهللا فيكون يف ذلك رد على القدرية القائلني بأن اإلنس

؛ فأضاف االتباع إليه خالفا للجربية الذين يقولون إن  اتبع من اتبع رضوانه )) ((اجلواب امسع  موافقة للجربية ؟

؛  اهللاومن فوائد اآلية الكرمية: أنه كلما اتبع اإلنسان ما يرضي اهللا ازداد معرفة  اإلنسان ال ينسب إليه فعله .

واذكرها بالعكس: من أعرض عن رضوان اهللا فإنه ال يهدى سبل  . من اتبع رضوانه سبل السالم )) ((لقوله: 

 ؛ وعلى هذا فنقول ألي طالب علم أتريد أن يهديك اهللا ويعطيك علما ؟ سيقول بلى اهللا ألنه ليس أهال للهداية

 ، وكلما رأيت شيئا يغضب اهللا فاجتنب . اهللا فافعل، كلما رأيت شيئا يرضي  ؛ نقول عليك باتباع رضوان اهللا

رضوانا  ((؛ نعم إثبات الرضا هللا لقوله:  ؛ بينهما فرق ، إثبات الرضا هللاومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات رضا اهللا

؛ وكل  ؛ وسببها عمل العبد بتوفيق اهللا من صفات اهللا عزوجل تتعلق مبشيئة وهلا سبب والرضا صفة فعلية ))

فة من صفات اهللا يكون هلا سبب فإا من صفات الفعلية وذلك ألن السبب واقع مبشيئة اهللا والصفة التابعة ص

 ، الرضا والغضب والفرح والضحك والعجب وما أشبهها كلها من الصفات الفعلية . له تكون واقعة مبشيئة اهللا

؛  ومن ناحية شيء وهو السميع البصير ))ليس كمثله  ((؛ لقوله تعاىل:  وجل كرضا املخلوق هل رضا اهللا عز

ألن  ؛ هذا دليل أثري ودليل العقلي أنه إذا كانت ذات الرب عزوجل ال متاثل ذوات املخلوق فكذلك صفاته

؛ هذا ما مشى عليه أهل السنة، وقالوا ليس لنا أن نتحكم لكالم اهللا  القول يف الصفات فرع عن القول يف الذات

؛  ؛ لكن مبقتضى أفهامنا ؛ ألن عقولنا تبع تقتضي تبعية الكتاب والسنة وال أقول عقولناورسوله مبقتضى أفهامنا 

، عندهم فهم لكن ما عندهم علم "  فهوما وما أوتوا علوماهؤالء أوتوا " فهؤالء املعطلة كما قال شيخ اإلسالم 

ويؤمنون بأا ال متاثل صفات  ؛ أهل السنة يؤمنون ذه الصفات ، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وال عندهم عقل

، الرضا صفة نقص واحملبة صفة نقص  ألن هذا صفة نقص ؛ املخلوق؛ أهل التعطيل يقول ال ما نؤمن به

؛ ألن أهل  فيجب أن نفسرها بالزمه ، هذا واحد؛ أو نسكت ونقول ال نعلم معناها صوالغضب صفة نق

؛  ، املعنوي ، تفويض املعىن ال هو تفويض الكيفي فوضالتعطيل ال ميكن أحد الطرفني إما أن نعطل وإما أن ن

  وذا يقول صاحب اخلالصة:

   فوضه أو أول ورم تنزيها           وكل نص أوهم التشبيه                         

 ؛ هم ؛ حنن نقول الرضا صفة ثابتة هللا عزوجل تستلزم اإلثابة  واإلكرام الواقع أن هذا ما نزه اهللا بل بالعكس

؛ فنقول يا ويل لإلنسان أن يسمع كالم اهللا  ، الرضا هو اإلثابة واإلكرام وعرب عنه بسبب املالزم له يقولون ال



؛ ال إله إال  ، ليس لك غضب، ليس لك فرح يقول عن نفسه إنه يرضى هم يقولون ال ترضى إنه ليس لك رضا

هللا ؟ كيف يصف نفسه مبا ليس متصفا به وهو اهللا ـ كيف ال يكون وهو الذي أخرب عن نفسه ؟ أأنتم أعلم أم ا

وهل هذا إال باخلاص أن يتكلم  يريد اهللا ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم )) ((الذي يقول لعباده: 

بكالمه سبحانه وتعاىل وهو يريد خالفه ؟ هذا إلغاز وتعنية ولو أن املعطل فكر قليال لوجد أن تعطيله من أكرب 

 ؛ حنن نقول اإلثابة ناجتة عن الرضا وهي دليل على الرضا يعين دليل عقلي على الرضا هللا عزوجلالعدوان يف حق ا

؟ أنه راض عنه؛ فسبحان اهللا جتد أن أهل الباطل سواء كان من املسائل العملية  ؛ ألن من أثابك يدل على أيش

ثبت اهللا لنفسه يف القرآن أو السنة، : أن تثبت ما أ؛ وعلى هذا فالقاعدة األصيلة  أو العلمية جتدهم متناقضني

؛  ؛ وبذلك تسلم عما تأول واحلقيقة عما أن حترف فهذا ضالل ؛ الثانية أن تنفي عنه مماثلة املخلوق هذه واحدة

؛ هذا أيضا شر  ، أنا أقرأ القرآن وال أتكلم بشيء ومن الضالل أيضا أن تفوض واهللا ما الرضا ما أدري ما هو

"  إن مذهب المفوضة من شر أقوال أهل البدع واإللحاد" عظيم حىت قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: 

، إذا تأملت قول املفوضة عرفت أنه كفر وإحلاد، كيف ينزل اهللا علينا قرآنا أشرف ما فيه أن  ؛ وصدق رمحه اهللا

وأفعاله مث ال جند سبيال إىل فهم املعىن وجنعلها عندنا مبنزلة ألف با  وبأمسائه وصفاته وأحكامه نعلم يف اهللا عزوجل

، وسبحان اهللا كيف يليق برجل مؤمن أن يقول ما قصه اهللا علينا عن فرعون وهامان وقارون معلوم املعىن وما  تا

ومنهم  ((ستفيد منه قص علينا عن نفسه غري معلوم املعىن أي فائدة لنا يف القرآن ؟ مادام ليس معلوما فإننا مل ن

؛ على كل  إال قراءة معناه أنه ليس لنا حظ وال نصيب إال جمرد قراءة أميون ال يعلمون الكتاب إال أماني ))

؛ وبذلك نسلم يف  ، أن نثبت بكل ما أثبته اهللا لنفسه يف القرآن أو يف السنة  من غري متثيل حال عقيدتنا هذا

فمثال أركان  سبل السالم )) ((ة: أن طرق السالمة كثرية متعددة ؛ لقوله: من فوائد هذه اآلية الكرمي عقيدتنا .

؛ إذا هناك سبل  ، كل باب له أناس خمتصون به ؛ أبواب اجلنة مثانية ، كل واحد سبيل اإلسالم كم ؟ مخسة

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من سلك  ؛ أما اإلسالم مجلة فهو سبيل واحد . وهناك أبواب واملراد بذلك الشرائع

،  سلم من ماذا ؟ سلم يف كل معىن الكلمة )) سبل السالم ((؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله:  الشريعة فقد سلم

 ((اهللا إليها  و؛ ألنه سيؤدي به هذا املسلك إىل دار السالم اليت يدع ، يف جزائه ، يف أعماله سلم يف عقيدته

   . سالم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ))واهللا يدعوا إلى دار ال

  هل أهل الكتاب اليوم كفار لكوم قامت عليهم احلجة ؟  السائل :



؛ وإذا قال أهل الكتاب يعين اليهود والنصارى  ؛ هذا من املعلوم بالضرورة من دين اإلسالم  كنال ال مي الشيخ :

ما على غري كفار فقد كذب القرآن ويعترب مرتدا إما أن يقر ويقول نعم كفار قامت عليهم احلجة وهم إذا ماتوا 

  ليكون   ؛ وإما أن يقتل هم عليه وهم من أصحاب النار

  ما حكم من تردد يف كفر اليهود والنصارى ؟  السائل :

 ((؛ جيب أن يبني ـ بارك اهللا فيك ـ أم كفار بنص القرآن  ؛ وهذا ما مسعناها إال اآلن أن يبنيجيب  الشيخ :

ما فيه  لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم )) (( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة ))

ومن مل يسلمها قتله ؟ هل يقتل  ؛ أليس الرسول قاتل من أهل الكتاب ؟ وأخذ منهم اجلزية ؟ واضح  شك،

؛ وكما  ، إذا كان اآلن مشتبه على الناس جيب أن يبني يف كل املناسبة املسلمني ؟ على كل حال جيب أن يبني

   يسميهم أهل الكتاب إقامة للحجة عليهم ال إقرارا ملا هم عليه وال إكراما هلم .ذكرنا لكم اآلن إن اهللا 

لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من اهللا  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في األرض جميعا وهللا ملك السموات واألرض وما 

بينهما يخلق ما يشاء واهللا على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اهللا وأحبائه قل فلم 

يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهللا ملك السموات واألرض وما 

  . بينهما وإليه المصير ))

 لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم )) ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم  ((قال اهللا تعاىل:   خلصناها ؟؛ والفوائد  اوسبق الكالم عليه

من فوائد هذه اآلية الكرمية: الرد على القدرية الذين يقولون إن اهللا ال عالقة له بفعل  . إلى صراط مستقيم ))

، والكفر  املعاصي ظلماتومن فوائدها: أن  .يخرجهم من الظلمات إلى النور ))  ((؛ فاآلية صرحية  العبد

واالفرتاء على اهللا الكذب من أعظمها ظلما  إن الشرك لظلم عظيم )) ((والشرك أعظمها ظلما قال اهللا تعاىل: 

ومن أظلم  ((؛ ومنع املساجد أن يذكر فيها اسم اهللا أعظم ظلما  )) ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا ((

؛ اجلهل أيضا ظلم ألنه  ؛ املهم أن معاصي كلها من الظلمات ه ))ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها اسم

؛ وكذلك أيضا من الظلم ظلم العباد  ، كيف يعمل يعمي على اإلنسان الطريق وال يدري أين يذهب،، أين يرجع

ذلك ، وهي ك ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن شريعة نور بالعدوان عليهم أو أمواهلم أو أبدام أو أعراضهم .

، كلما كمل اإلميان ازداد اإلنسان نورا  هي نور الشك وال حيس بذلك إال من آتاه اهللا تعاىل إميانا ويقينا كامال

؛  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات اإلذن هللا عزوجل وتبني له نور الشريعة ـ نسأل اهللا أن يبني لنا ولكم ذلك .



 ؛ لكن اإلذن الذي هو اإلرادة وهو نوعان: إذن شرعي ال نعلمه ولست أقصد اإلذن اليت يسمع ا ألن هذا أمر

، كل ما شرعه اهللا فقد أذن فيه شرعا وال يلزم من اإلذن  ؛ فاإلذن الشرعي ما شرعه اهللا عزوجل ، وإذن كوين

ادة اهللا ؛ ألنه إر  ، وهذا اإلذن البد أن يقع اإلذن الكوين هو ما أراد اهللا عزوجل الشرعي وقوع ما أذن اهللا به .

هل هو اإلذن الشرعي أو القدري ؟ القدري ألن إخراجهم من الظلمات إىل  بإذنه )) ((فهنا  سبحانه وتعاىل .

؛  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه كلما متسك اإلنسان بشريعة اهللا هداه اهللا تعاىل ، بالقدر . النور يتعلق بالربوبية

للزيغ وأن الطاعة وهذا له شواهد كثرية يف القرآن أن املعاصي سبب ويهديهم إلى صراط مستقيم ))  ((لقوله: 

  ؛ وهذا له أمثلة كثرية يف القرآن وال حاجة إىل استعاا ألا متر علينا كثريا. سبب للهداية والرشد

الطرق فإنه  ؛ فطريق اهللا تعاىل مستقيم وما سواه من ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الطرق منها املستقيم ومنها املعوج

لقد كفر الذين قالوا إن اهللا  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:   ؛ ألنه معوج . معوج ليس فيه . وال يوصل إىل نتيجة

؛  ، والقسم املقدر ، وقد الالم ال خيفى أن اجلملة اآلن مؤكدة بثالثة مؤكدات وهي ؟ هو المسيح ابن مريم ))

إذا قال قائل: ما الذي أعلمكم أن  لقد كفر الذين قالوا )) . (( يقدر بقولك واهللا لقد ولقد )) ((ألن قوله: 

نزل به الروح األمين  ((؛ ألن اهللا قال:  ، أعلمنا ذلك اهللا هناك شيئا م  هو القسم ؟ نقول أعلمنا ربنا عزوجل

مثل هذه الصيغة فهي  واللسان العريب كلما جاءت على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ))

لقد كفر الذين قالوا إن اهللا  (( وجل . مقدرة بقسم؛ وعلى هذا فيكون الذي دلنا على ذلك هو كالم اهللا عز

وقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى  ((وهؤالء هم النصارى بنص القرآن،  هو المسيح ابن مريم ))

 ؛ األول احلصر هو ضمري فصل وضمري الفصل يفيد ثالثة أشياء ))إن اهللا هو  ((وقوله:  . المسيح ابن اهللا ))

عنه ويعرف اخلرب بدونه لكن  ؛ وهذا األخري أحيانا يستغىن ، والثالث التمييز بني الصفة واخلرب ، والثاين التوكيد

؟ ما الذي فهنا هم ضمري ؟ ضمري فصل  لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين )) ((يؤتى به، كقوله تعاىل: 

ال حنتاج إليه من حيث التمييز بني إن كانوا هم الغالبين ))  ((أعلمكم ؟ نصب ما بعده وإال كان مرفوعا؛ فهنا 

الغالبين  ((، الضمائر ال تنعت وال ينعت ا؛ وهنا ال ميكن أن تكون  الصفة وبني اخلرب ألن الضمائر ال تنعت

 ((؛ والثاين أن  اليت ذكرنا وهي أن الضمائر ال تنعت وال ينعت ا؛ أوال القاعدة  للواو من وجهني نعتا ))

 منصوبة والواو مرفوعة وال ميكن أن تكون نعتا هلا؛ على كل حال نرجع إىل فوائد ضمري الفصل، ثالثة الغالبين ))

 سيح ابن مريم ))إن اهللا هو الم ((؛ هنا  ؛ أوال ؟ احلصر، ثانيا ؟ التوكيد، ثالثا ؟ التمييز بني اخلرب والصفة

؛ فكيف يكون اهللا هو املسيح ابن مرمي ؟  ، قاتلهم اهللا أىن يؤفكون أكدوا تأكيدا ذا الضمري أنه مسيح ابن مرمي

، واخلالق هو اهللا فكيف يكون اخلالق هو عني املخلوق ؟ هذا مستحيل عقال   ابن مرمي خملوق وال خالق ؟ خملوق



لقد كفر الذين  (( . إن املسيح ابن اهللا كما قالت اليهود عزير ابن اهللا ؛ هم أيضا قالوا كما هو مستحيل شرعا

؛ انتبهوا للفرق !  ؛ واملسيح الدجال مبعىن املمسوح املسيح مبعىن املاسح قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم ))

يبرئ األكمه واألبرص بإذن  ((ألنه ال يسمح ذا عاهة إال برأ بإذن اهللا ؛ ، قال العلماء  املسيح هنا مبعىن املاسح

؛ وأما من استحب من  ؛ املسيح الدجال مبعىن ممسوح ألن عينه ممسوحا حيث إنه أعور فسمي مسيحا اهللا ))

العلماء رمحهم اهللا وعفا عنهم أن يقال يف املسيح الدجال املسيخ يعين املمسوخ ويف عيسى بن مرمي املسيح هذا 

أعوذ باهللا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة  (؛ ألن الذي علم أمته أن يقولوا  غلط

ابن مرمي ))  وقوله: (( أعلم منهم بذلك ومع ذلك مساه املسيح . المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال )

 أمه؛ ألنه ليس له أب فأضيف إىل أمه وسيأتينا يف الفوائد إن شاء اهللا أن ليس له أب يضاف إىل  أضافه إىل أمه

، ال ؟  ؟ أخت هارون؛ إذا هي أخت ملوسى وهارون ؟ ال ؛ وأخت من من ؟ عمران مرمي بنت ابن مريم )) ((؛ 

فمن  ((يعين يا حممد هلؤالء  قل )) (( ملاذا ؟ ألم كانوا يسمون بأمساء أنبيائهم وإال فبينها وبينهما زمن بعيد .

اهللا أكرب حجة  يم وأمه ومن في األرض جميعا ))يملك من اهللا شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مر 

؛ إذا فاملسيح ابن مرمي مربوب مقدور عليه يقدر اهللا أن يهلكه وأمه  ، من ميلك من اهللا إن أراد أن يهلك داحضة

؟ هذا ال ميكن؛ لو أراد اهللا أن يهلك املسيح ابن مرمي وأمه  ؛ فكيف يكون هو اهللا عزوجل ومن يف األرض مجيعا

، وهذه حجة داحضة والدليل على هذا أن عيسى  األرض مجيعا أحد ميلك من اهللا شيئا ؟ ال أحد ميلك ومن يف

بن مرمي عليه الصالة والسالم حاول اليهود أن يقتلوه وفعال دخلوا وقتلوا من ألقى اهللا شبهه عليه وقالوا إنا قتلنا 

إن أراد  ((عىن مينع، من مينع شيئا على إرادة اهللا ميلك مب فمن يملك من اهللا شيئا )) (( املسيح عيسى بن مرمي .

أي يتعبه بعد أن كان موجودا املسيح ابن مرمي  أن يهلك المسيح ابن مريم )) ((باإلرادة الكونية القدرية  ))

؛ فاهللا تعاىل  ، واألصل أمه ؛ من الفرع ؟ عيسى الذي قلتم هو اهللا وأمه أيضا اليت أتت به فيهلك الفرع واألصل

أراد أن يهلك املسيح الذي زعمتم أنه اهللا وأصله الذي هي أمه ومن يف األرض مجيعا أحد ميلك أن مينع اهللا ؟  لو

ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم  ((،  ال واهللا ما أحد ميلك أن مينع اهللا

هم يوم القيمة قادر على أن يهلكهم بكلمة واحدة والقادر على أن يبعثهم بكلمة واحدة كل أجل مسمى )) إلى

املسيح وأمه وبقوله ومن يف هذه حال من  جميعا )) ومن في األرض جميعا )) (( (( وال أحد ميلك منه شيئا .

، كل ما نشاهده  كل ما يف السموات  وهللا ملك السموات واألرض )) ((مث قال:  األرض يعين كلهم يهلكهم .

؛ واضح ؟ فاستدل اهللا عزوجل على أنه ليس اهللا  ذا كان مملوكا هللا تعذر أن يكون هو اهللا؛ وإ فهو مملوك هللا

؛ والثاين أن كل شيء يف  ؛ األول أن املسيح ال ميلك أن يدفع شيئا عن نفسه لو أراد اهللا أن يهلكه بأمرين



اململوك مالكا ؟ هذا مناقض للعلق والفطرة  السموات واألرض فهو ملك هللا فكيف يكون هو اهللا ؟ فيكف يكون

؛ السموات  ملك السموات وهي سبع واألرض وهي سبع وهللا ملك السموات واألرض وما بينهما )) (( .

؟ األرض ليس يف  لكن األرض قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم )) ((بنص القرآن هي سبع 

  ا يدل على أا سبع القرآن تصريح بأا سبع لكن يف القرآن م

 



، كل ما نشاهده فهو مملوك هللا؛ وإذا كان  كل ما يف السموات  وهللا ملك السموات واألرض )) ((مث قال: 

؛ األول أن املسيح ال  مملوكا هللا تعذر أن يكون هو اهللا؛ واضح ؟ فاستدل اهللا عزوجل على أنه ليس اهللا بأمرين

أن كل شيء يف السموات واألرض فهو ملك هللا ؛ والثاين  ميلك أن يدفع شيئا عن نفسه لو أراد اهللا أن يهلكه

وهللا ملك السموات  (( فكيف يكون هو اهللا ؟ فيكف يكون اململوك مالكا ؟ هذا مناقض للعلق والفطرة .

قل  ((سبع  اإواألرض وهي سبع؛ السموات بنص القرآن  ،ملك السموات وهي سبع واألرض وما بينهما ))

؟ األرض ليس يف القرآن تصريح بأا سبع لكن  لكن األرض عظيم ))من رب السموات السبع ورب العرش ال

لو أردنا  اهللا الذي خلق سبع سموات ومن األرض مثلهن )) ((كقوله تعاىل:   يف القرآن ما يدل على أا سبع

 سماء واألرض، املماثلة يف العظم لكذبنا الواقع إذ ال مقارنة بني ال أن نقول املماثلة يف الوصف، املماثلة يف الكرب

أي يف العدل؛ وجاءت السنة  مثلهن )) ((؛ إذا يتعني إذا مجعت الكيفية تعينت الكمية؛ فيكون املراد بقوله: 

من اقتطع من األرض شبرا بغير حق أو قال  (صرحية بأا سبع أراضني كما يف قوله صلى اهللا عليه وسلم: 

ما بني السماء  ملك السموات واألرض وما بينهما ))وهللا  (( . ظلما طوقه يوم القيمة من سبع أراضين )

ألن بني  :قلنا قد يقول قائل: ملاذا جعل اهللا تعاىل ما بني السماء واألرض عجيال يف السماء واألرض ؟ واألرض .

السماء واألرض من اآليات العظيمة ما جاز أن يكون قسيما للسموات واألرض وعديال هلا؛ إذا نقول ما بينهما 

؛ وجتول الناس اآلن يف الكون يف اآلفاق يدل على أن هناك من األشياء من أعجب ما يكون  ات عظيمةفيه آي

 مث قال عز ؛ وهلذا جاء يف القرآن الكرمي كثريا ما يقرن ما بينهما يف السماء واألرض . من خملوقات اهللا عزوجل

الضالل قالوا إن اهللا املسيح ابن مرمي ألنه ؛ ألن النصارى البلهاء  هذا دليل الثالث (( يخلق ما يشاء ))وجل: 

وفدى نفسه نعم افتدى بنفسه مجيع اخللق ـ على زعمهم ـ أن اخللق كانوا مستحقني للعذاب و خلق بدون أب 

صلب فاستحق أن يكون إهلا العقوبة وأن عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم افتدى اخللق بنفسه وصرب على ال

وإذا كان خيلق ما يشاء فمن الذي يأجر عليه أن خيلق شخصا من أم  يخلق ما يشاء)) ((له؛ يقول اهللا عزوجل: 

، وخلق عيسى من أم بال  ، وخلق اهللا هواء من أب بال أم ، خلق اهللا آدم بال أم وال أب بال أب، خيلق ما يشاء

وهذا  على كل شيء قدير ))واهللا  ((مث قال:  ، فاهللا على كل شيء قدير . ، وخلق بقية البشر من أم وأب أب

يف هذه اآلية الكرمية التصريح  فبقدرته خلق عيسى من أم بال أب . واهللا على كل شيء قدير )) ((دليل الرابع، 

؛ ومن  ؛ فما بقي شك يف أن النصارى كفار والتأكيد بكفر من قال إن اهللا هو املسيح ابن مرمي وهم النصارى

؛ ألن الزم قوهلم هذا  ، إن علم ما جاء يف القرآن والسنة من كفرهم إنه كافرقال إم غري كفار وأم مؤمنون ف

؛ وما أدري ـ سبحان اهللا ـ أيداهنون النصارى من أجل أم أقوياء ماديا وينسون من الذي  تكذيب اهللا ورسوله



شون اهللا ؟ كيف أقدرهم على هذه املادة؛ من الذي أقدرهم على هذه املادة إال اهللا ؟ فكيف خيشوم وال خي

وم ويبسطون هلم األرض ويفرشون هلم ورودا ويقول أنتم مؤمنون باهللا واليوم اآلخر وأنتم على دين وحنن نيداه

على دين واليهود على دين وكأن اخلالف الذي بيننا وبني اليهود والنصارى كاخلالف الذي بني أمحد بن حنبل 

، ال جيوز قتل  ى بعض الناس حىت إنه راج بأنه ال جيوز قتل املرتدوحممد بن إدريس ـ سبحان اهللا ـ وهذه راج عل

سبحان اهللا ! يعين انقالب ـ  وال إكراه في الدين )) ((املرتد ألن الناس خيتار، خيتار اإلنسان من دينه ما شاء 

اهللا عزوجل يقول: ، و  التفسق اخللق ألن هذا يعود على  العقيدة وأال نتربأ منهمنسأل اهللا العافية ـ هذا أشد من 

قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذا قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون  ((

هذا إذ لنكفرهم  نملاذا نداه اهللا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باهللا وحده ))

 لعنة اهللا على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) (الم: ونقول ما قال نبينا عليه الصالة والس

ونقول إن آمنوا مبثل ما آمنا به فقد اهتدوا وإال فهم على ضالل؛ لكننا حقيقة ال نستطيع اآلن أن نقاتلهم وال أن 

يف يف عامة ، اإلميان ضع هم ألسباب كثرية منها أنه ليس عندنا حصيلة إميانية توجب أن نقاتلهم ..نج .

؛ ثانيا ليس عندنا حصيلة استقامة على دين اهللا، على  ، يف عامة املسلمني ، ال أقول يف واحد ، ال املسلمني

؛ أين من يصمون النهار ويقومون الليل ؟ كثري من املسلمني ال يصلون الصالة يف وقتها وكثري من  العبادات

أين احلصيلة ؟ الثالث أنه ليس عندنا غرية لديننا مبعىن أن نقاتلهم ؛  املسلمني ال يصلوا أبدا وال يعرفون يتوضؤن

، ما هم  ، أو آلثار حسية كآثار جاهلية ؛ كثري من الذين يقاتلون الكفار يقاتلوم لألرض من أجل الدين

أخرى ال ؛ وهناك أسباب  ؛ وتأملوا هذا جتدونه واضحا ، ال يقاتلوم من أجل أن يقيموا دين اهللا على أرض اهللا

؛ لكن ال جيوز بأي حال  يطيب يل أن أقول اآلن لكن تظهر للمتأمل؛ فنحن اآلن حقيقة عاجزون عن مقاومتهم

ودوا لو تدهن فيدهنون )) يودون  من األحوال أن نداهنهم يف ديننا ألم هم يودون كما قال اهللا عزوجل: ((

؛ نساهلم ما دمنا ضعفاء وإىل أن  اهنهم يف دين اهللا أبدا؛ لكن يأىب اهللا عزوجل ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ أن ند هذا

؛ وأما مسألة الدين ال ميكن إطالقا أن نبيع الدين هلم وال لغريهم وال حيل  يأذن اهللا لنا بالقوة ويأذن هلم بالضعف

دين  ، ؛ لكن مع األسف أنه يوجد اآلن من حيطمون الدين باسم الدين، الدين اإلسالمي دين التسامح لنا هذا

 ((؛ أما غريهم فقد قال اهللا تعاىل:  ؛ هو صحيح؛ التسامح مع من ؟ مع إخوام املسلمني ، دين احملبة التساهل

يا أيها الذين آمنوا  يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير )) ((

لكن من مد إلينا يد  واعلموا أن اهللا مع المتقين ))قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 

أما الدين  فاتقوا اهللا ما استطعتم )) ((؛ لقوله تعاىل:  املساملة مددنا إليه يد املساملة إذا كنا عاجزين عن املقاومة



أا  ؛ بل نقول دين اإلسالم دين خاص ميتاز عن غريه ألنه يؤمن جبميع األديان فال نرضى أن نصاب بشيء أبدا

اجلهال يقول اليهود يؤمنون مبوسى والنصارى بعيسى،  بعض الناس حق من عند اهللا لكنها منسوخة باإلسالم .

إن الذين  ((والنصارى يؤمنون مبوسى أيضا مث يقول كل يؤمن بنيب أيش املانع ؟ نقول اقرأ قول اهللا تعاىل: 

ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بين اهللا ورسله 

أولئك هم الكافرون  ((أكد اهللا كفرهم  أولئك هم الكافرون حقا )) ((بعدها ؟  يتخذوا بين ذلك سبيال ))

؛ اليهود يدعون أم يؤمنون مبوسى والنصارى  هؤالء اليهود والنصارى يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض حقا ))

وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيين  ((، حممد الذي قال اهللا تعاىل:  سى ويكفرون مبن ؟ مبحمديدعون أم يؤمنون بعي

من لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم )) 

فاشهدوا وأنا  قالوا أقررنا قال (( عهدي الثقيل ؟ أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري )) ((خياطب ؟ األنبياء 

؛ ومع ذلك  إذا كان أنبيائهم قد أخذوا العهد أن يؤمنوا مبحمد فهم من باب أوىل معكم من الشاهدين ))

؛ ألن  ، مث نقول هلم أنتم يف احلقيقة ما آمنتم برسلكم يكفرون مبحمد عليه الصالة والسالم ويقولون حنن مؤمنون

إلجنيل مكتوبا عندهم يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل حممدا صلى اهللا عليه وسلم موجود يف التوراة وا

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما  ((، موجود هذا بل قال اهللا تعاىل:  هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث

مثل ما يعرف الرجل ابنه يعرف أن حممدا رسول اهللا ومع ذلك كفروا، كيف نقول هؤالء  يعرفون أبنائهم ))

نون ؟ مث نقول إن اهللا تعاىل حكم على كل إنسان كفر برسول أنه كافر جبميع الرسل حىت مبن مل يأت من مؤم

قوم نوح من بعث رسوال قبل  كذبت قوم نوح المرسلين )) ((، قال اهللا تعاىل يف قوم نوح:  الرسل فهو كافر به

ين يدعون أم مؤمنون مبوسى وعيسى نقول ؛ فهؤالء الذ نوح ؟ ال أحد ومع ذلك قال اهللا إم كذبوا املرسلني

فكل من كذب رسوال فقد كذب  ؛ أما العام ، كافرون كفر العام وكفر اخلاص أنتم اآلن كافرون مبوسى وعيسى

؛ أما اخلاص فإن رسلكم جاءت كتبهم صرحية بأن حممدا رسول اهللا حقا وعرفتموه كما تعرفون  مجيع الرسل

يف مثل هذه األفكار  .وإن خرجنا عن موضوع التفسري ألين يعين الدنيا أمامي م ..أبنائكم؛ حنن أطلنا يف هذا 

اخلبيثة الرديئة اليت يريد بعضنا ليس عندهم إميان إال أن يشاء اهللا، وجيب علينا أن نقاوم هذا الفكر مقاومة تامة 

؛  كوت على هذا إطالقا، هذا جهاد ما هو بالسيف لكن جهاد بالرأي والفكر ال جيوز الس بقدر ما نستطيع

من فوائد اآلية   فاحلاصل أن هذه اآلية الكرمية كفر اهللا تعاىل كفرا مؤكدا من قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي .

، واملسيح علم لقب؛ أما  ؛ بكون اهللا وصفه بأنه املسيح الكرمية: الثناء على عيسى ابن مرمي عليه الصالة والسالم

؛  ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز انتساب اإلنسان إىل أمه إذا مل يكن له أب ه عيسى .امسه علم بال لقب امس



وأخذ احملققون من أهل العلم أن من ليس له أب فإن عصبته أمه إذا مل يكن له  المسيح ابن مريم )) ((لقوله: 

فاألم تأخذ  عصبة له إن كان ؛ أما عصبة، إذا مل يكن له عصبته فعصبته أمه ألنه نسب إليها وجعلت مبنزلة األب

فرضها والباقي لعصبته ؛ فإذا كان هناك ابن بامرأة ليس له أب إما أنه ولد الزنا أو أن أباه نفاه وادعا لنفيه أو مل 

؛  ، والعاصب هنا أبناءه ، أمه هنا ليس هلا إال فرضه وهو السدس . املهم أنه ليس له أب مث تزوج وجاءه أبناء..

االبن عن أمه وإخوانه ـ إخوانه من أم ليس ألب ـ فإخوانه من أمه يأخذون فرضهم إن كان أما لو مات هذا 

؛ وهذا  ؛ ملاذا ؟ ألا مبنزلة األب ؛ وأمه تأخذ الفرض والباقي تعصيب واحدا فالسدس وإن كانوا أكثر فالثلث

لإلنسان أب فهل جيوز أن ينسب فإن قال قائل: إذا كان  القول هو الراجح، أن من ليس له أب فعصبته أمه .

نقول: إن كان املراد االنتساب املطلق فهذا ال جيوز وإن كان االنتساب ألنه اشتهر ا لكنه معروف إنه  إىل أمه ؟

، واسم أبيه مالك ومع ذلك يطلق عليه هذا  ، حبينة اسم أمه ؛ فمثال عبد اهللا بن حبينة ولد فالن فهذا ال بأس به

يضا يف االنتساب إىل اجلد إذا كان للجد شهرة واالنتساب إليه يعد شرفا دون أن ينقطع االسم، كما نقول أ

أنا النبي ال كذب  (، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عام حنني:  االنتساب إىل األب فال بأس به

عبد اهللا يف قومه وهو سيد  ؛ ألن عبد املطلب أشهر من صلوات اهللا عليه وسالمه عليه أنا ابن عبد المطلب )

  ؛ أما إن ننسي فال جيوز ألنه يرتتب على هذا مسائل حكمية . معروف فال بأس لكن بشرط أن ال ينسى األب

املسيح وأمه ؛  " املسيح وأمه" ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: شدة الرد على النصارى، حيث قال اهللا عزوجل: 

؛ وهذا الشك فيه صدمة  زوجل لو أراد اهللا أن يهلكه ما استطاع أحد أن مينعهاملسيح الذي يرونه إهلا يقول اهللا ع

قوية على النصارى، أن يقال يف معبودهم وإهلهم إن اهللا تعاىل قادر على أن يهلكه وإذا أراد أن يهلكه فال أحد 

اسة ولو يف الدين ال متنع مما أراد ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه إذا أراد اهللا شيئا فإن الشرف واجلاه والرئ ميلك منعه .

فمن  ((؛ ألن املسيح ابن مرمي عليه الصالة والسالم من أويل العزم من الرسل ومع ذلك يقول اهللا عزوجل:  اهللا

أعوذ باهللا من   .يملك من اهللا شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في األرض جميعا )) 

قلنا إم  لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم )) ((، قال اهللا تبارك وتعاىل:  الشيطان الرجيم

، وتكلمنا على ذلك كالم طويل ليس له مساس يف التفسري لكن له  نصارى وهذه اآلية صرحية يف أم كفار

كفارا لكنهم منتسبون ألهل   ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن نساء أهل الكتاب ولو كانوا مساس يف الواقع .

، فالصواب أن نسائهم  الكتاب حالل خالفا ملن قال من العلماء إم بعد أن بدلوا وغريوا وأشركوا فنسائهم حرام

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الرد على أهل الباطل  حالل ولو كانوا قد بدلوا وغريوا وكفروا وأشركوا، كطعامهم .

ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان كمال سلطان اهللا  ؛ ألن اهللا رد عليهم بأدلة مسعية عقلية . ليةباألدلة السمعية والعق



قل فمن يملك من اهللا شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم  ((عزوجل وأنه ال أحد مينعه مما أراد؛ لقوله: 

أن تبدأ بأول من حيتج به املناظر وأنه ومن فوائدها: أنه عند املناظرة ينبغي  . وأمه ومن في األرض جميعا ))

ومن فوائد  .؛ وجهه أن اهللا بدأ بذكر إهالك املسيح وأمه الذي يعتقد هؤالء أنه إله  على خالف ما ناظر عليه

ومن فوائدها أيضا:  . وهللا ملك السموات واألرض )) ((؛ لقوله:  هذه اآلية الكرمية: عموم ملك اهللا عزوجل

، ومن القواعد املقررة عند أهل البالغة  وجه الداللة أنه قدم اخلرب وهللا )) ((اختصاص هذا امللك باهللا ؛ لقوله: 

فإن قال قائل: إن اهللا أضاف امللك إىل غريه يف غري ما آية  . وأهل األصول أن تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر

 ((، مثل قوله تعاىل:  ما أضاف اهللا إليه امللك فإنه ملك قاصر من مجيع الوجوه لناق ؟ من كتاب اهللا فما اجلمع

 ((ومثل قوله تعاىل:  أو ما ملكتم مفاتحه )) ((ومثل قوله تعاىل:  إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ))

ضاف إىل املخلوق ليس  واآليات يف هذا متعددة؛ فيقال امللك امل والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانهم ))

، هو ملك قاصر ال يشمل كل مملوك وهو أيضا قاصر يف التصرف فيه إذ أن اإلنسان ال  كملك اهللا عزوجل

؛ قلنا  ، لو أراد إنسان أن يتلف ماله وقال هذا ملكي أنا يل أن أتلفه ميلك التصرف كما شاء يف ما هو ملكه

 ؛ ولو أراد أن يعتدي على ملك غريه قلنا ال ميكن إضاعة املالحرام عليك ليس لك أن تتلفه ألن الشرع ى عن 

إىل ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة  وجل . ؛ وذا نعرف أن ملك التام هو ملك اهللا عز ؛ ألن ملكك مقصور

أن ما بني السماء واألرض فهو خلق عظيم حىت جعله اهللا تعاىل عديال أو إن شئت فقل قسيما للسموات 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا تعاىل له  . وهللا ما في السموات واألرض وما بينهما )) ((، دليله:  واألرض

هللا  ((وقد فسر اهللا تعاىل هذا يف بعض املواقع مثل قوله تعاىل:  يخلق ما يشاء )) ((؛ لقوله:  املشيئة املطلقة

ب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا ملك السموات واألرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويه

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  . وهذا من مجلة كمال ملكه ومتام خلقه وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ))

؛ ألنه إذا كان اهللا مالك السموات واألرض وما بينهما وهو خالق من يشاء فاإلنسان مما يف  أفعال العباد خملوقة

  ن أفعاله خملوقة هللا .السموات واألرض فتكو 

ه قل فلم يعذبكم بذنوبكم ؤ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اهللا وأحبا ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهللا ملك السموات واألرض وما بينهما وإليه 

المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم على فطرة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير وال 

  . نذير فقد جاءكم بشير ونذير واهللا على كل شيء قدير ))



من فوائد   وأخذنا فوائده . واهللا على كل شيء قدير )) ((، أخذنا إىل قوله:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ((؛ لقوله:  : بيان عموم قدرة اهللا عزوجل لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم )) ((اآلية الكرمية 

؛ وبينهما  ، وقوة ؛ ومث شيئان: قدرة عل ما أراد بدون عجزوالقدرة أن يفعل الفا واهللا على كل شيء قدير ))

؛ وأما القدرة فال تقال إال  ؛ فالقوة تكون من ذوي اإلدراك وغريهم فيقال احلديث قوي ويقال فالن قوي فرق

ثانيا أن القدرة ضدها العجز والقوة ضدها الضعف؛ وهي  ؛ فيما له إدراك إذ ال يقال عن احلديث مثال إنه قدير

؛ قد يكون اإلنسان مثال يقدر على أن حيمل هذا  ؛ ألنه ليس كل قادر قويا ن هذه الناحية أخص من القدرةم

؛ وإذا أخذه بسهولة ومل يتعب  الكيس فوق ظهره لكن مع التعب واملشقة هذا نقول إنه قادر وال نقول إنه قوي

؛ فهو  أيضا دليل على أن القدرة تتعلق بكل شيءويف هذه اآلية  منه قلنا إنه قوي ويلزم من قوته أن يكون قادرا .

على كل شيء قدير من إجياد املعدوم وإعدام املوجود وتغيري الشيء وحتويله إىل شيء آخر واهلداية واإلضالل 

؛ ألنه ال ميكن أن يفعل  ويتفرع من القدرة على الشيء أن يكون عاملا به ، كل شيء فهو قادر عليه . وغري ذلك

؛ فتكون هذه الصفة متضمنة لصفة العلم ومعلوم متضمنة لصفة الوجود متضمنة  رة إال وهو عامل بهشيئا مع القد

وقالت اليهود والنصارى  ((وجل:  مث قال اهللا عز  ؛ ألن بعض الصفات يستلزم صفات أخرى . لصفة الكمال

والنصارى أتباع عيسى الذين  ، اليهود أتباع موسى الذين يدعون أم متبعون له . نحن أبناء اهللا وأحباؤه ))

؛ وال يريدون أم أبناء اهللا بنوة والدة ألنه ما  ، قالوا عن أنفسهم حنن أبناء اهللا وأحباؤه يدعون أم متبعون له

؛ لكن األبناء هنا من  ؛ غاية ما قال اليهود عزير ابن اهللا والنصارى قالوا املسيح ابن اهللا ادعى أحد أم أوالده

ة يف احملبة واملودة أي كأننا كأبنائه يف مودته لنا وشفقته علينا وإكرامنا وإعزازنا وما أشبه ذلك ؛ وعلى باب املبالغ

؛ وإن كان بعض املفسرين  األعم على الصفة األخصمن باب عطف الصفة  وأحباؤه )) ((هذا فيكون قوله: 

؛ لكن ما ذكرناه أوىل ألن األصل يف  اءقال إنه باب عطف املرادف على مرادفه ألن املراد باألبناء هم األحب

؛ فإذا قلنا أبناء اهللا يعين كأبنائه يف الشفقة واحلنون  املتعاطفني هو التغاير والتغاير إما بالذوات وإما باألوصاف

قال اهللا تعاىل مفندا  ؛ واإلعزاز وما إىل ذلك قلنا أحباؤه تكون من باب عطف املعىن العام على املعىن األخص

؛ وهكذا ينبغي يف املناظرة أن  فهنا أبطل احلجة قبل أن يذكر الرد قل فلم يعذبكم بذنوبكم )) ((دعواهم: 

وهذا يتضمن شيئني مما  (( فلم يعذبكم بذنوبكم ))تبطل حجة اخلصم مث يؤتى مبا يثبت خالف قوله؛ هنا قال: 

م أذنبوا واألصل يف االبن أال يكون مذنبا يف جانب والده بل يكون مسيعا ؛ األول أ ينايف أن يكونوا أحبة وأبناء

، التعذيب مناف لدعواهم أن اهللا أب هلم أو أنه  ؛ الثاين من جهة األبوة التعذيب مطيعا له ال عاصيا مذنبا

 قض اهللا عز؛ فهنا ن ؛ ألن العادة أن احملب يعفو ويصفح عن حبيبه إذا اعتدى أو أذنب أو ما أشبه ذلك حبيب



؛ فكيف تقولون أنكم أبناؤه وأحباؤه وأنتم  ؛ والثاين أم عذبوا ؛ األمر األول أم أذنبوا وجل دعواهم بأمرين

مث احتج اهللا عليهم بعد  فلم يعذبكم بذنوبكم )) . ((تعصونه وتذنبون؛ مث كيف يكون حبيبا لكم وهو يعذبكم 

؛ اإلبطايل أو االنتقايل ؟  هنا لإلضراب " بل"  ) وخلق )بل أنتم بشر ممن  ((فقال:  مأن أبطل حجته

؛ والبشر  كسائر البشر  بل أنتم بشر ممن خلق )) ((قال:  )) نحن أبناء اهللا وأحباؤه ((، ملا قالوا:  اإلبطايل

آدم  ألن أبشارهم بادية خبالف بقية املخلوقات فإن غالبها أن أبشارها غري بادية، بنو ؛ هم بنو آدم ومسوا بشرا

؛ ولذلك جتدهم مفتقرين إىل اللباس شتاء وصيفا وحياء وخجال؛ فأراد اهللا أن جيعل  أبشاره بادية حلكمة عظيمة

أبشارهم بادية حىت يعرفوا أم مضطرون إىل سرت هذه العورة وإىل فعل ما يقون به أنفسهم من األذى إشارة إىل 

؛ فليلبسوا لباس التقوى حىت يتقوا به النار كما  ضا معىنأم كما أم مستحقون هلذا حسا فهم مستحقون له أي

 مث قال اهللا عز . من سائر املخلوقات بل أنتم بشر ممن خلق )) ((؛  يلبس لباس اجللود حىت يتقوا به األذى

، يغفر ملن يشاء أن يغفر له فيوفقه لفعل أسباب  فاألمر إليه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء )) ((وجل: 

؛  وإمنا قلنا ذلك ألن لدينا قاعدة مهمة وهي أن كل فعل قرن اهللا باملشيئة فالبد أن يكون موافقا للحكمة املغفرة

أي  لمن يشاء )) ((؛ وعلى هذا فقوله:  ألن مشيئة اهللا ليست مشيئة جمردة ترجح شيئا على شيء بدون سبب

اهللا عليه باملغفرة بدون توبة وهو  ؛ وكذلك من من ، وهو التائب من الذنب ملن اقتضت حكمته أن يغفر له

ويعذب من شاء  (( . إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) ((املذكور يف قوله تعاىل: 

. وليس األمر مبجرد املشيئة ألن اهللا تعاىل ال يعذب أحدا إال .يعذب من يشاء أن يعذبه بأن فعل ما يقتضي . ))

ال ظلما  ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فال يخاف ظلما وال هضما )) ((ىل: ، قال اهللا تعا بذنب

؛ وعلى هذا فيكون التعذيب املقرون باملشيئة مقيدا مبا إذا اقتضت  بزيادة السيئات وال هضما بنقص احلسنات

بذنوبكم ألنكم ؛ ومن ذلك أنتم أيها اليهود والنصارى فقد شاء اهللا أن يعذبكم وفعال عذبكم  احلكمة أن يعذب

هذا تقدم الكالم عليه يف اآلية اليت  وهللا ملك السموات واألرض وما بينهما وإليه المصير )) (( عصيتموه .

ألن املقام مقام رد على الذين  واهللا على كل شيء قدير )) ((؛ لكن اختلف ختم اآليتني وهناك قال:  قبلها

أي املرجع ال  وإليه المصير)) ((؛ أما هنا فاملقام مقام التهديد ووعيد؛ فقال:  قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي

؛ فليست  ؛ وإمنا قلت ال إىل غريه من أجل تقدمي اخلرب وتقدمي اخلرب يفيد احلصر، إليه املرجع ال إىل  غريه إىل غريه

يف هذه اآلية   ا سيء وإما حسن .املسألة مسألة الدعوى أنكم أبناء اهللا وأحباؤه وإمنا املسألة مسألة عمل إم

ومنها: أن اليهود والنصارى يقرون  الكرمية فوائد منها: كذب اليهود والنصارى يف دعواهم أم أبناء اهللا وأحباؤه .

؛ وقد أنكر من هذه األمة صفة احملبة هللا وقالوا إن اهللا ال حيب وال  بثبوت احملبة هللا فيقولون حنن أبناء اهللا وأحباؤه



؛ وفسروا احملبة اليت أثبتها اهللا لنفسه مبا ال يدل عليه ظاهر اللفظ، قالوا احملبة هي الثواب أو إرادة الثواب  حيب

 باينةوفسروها بأحد املعنيني بأن مذهبهم أن اإلرادة ثابتة هللا وأن الثواب شيء منفصل عن اهللا فهو من مجلة امل

قولون ما فيه حمبة بني اهللا وبني العبد وإمنا احملبة هي الثواب ، ي ؛ وهؤالء من ؟ األشاعرة وليس من مجلة الصفات

 أو إرادة الثواب؛ اليهود والنصارى قالوا هذا قالوا حنن أبناء اهللا وأحباؤه فأثبتوا أن اهللا تعاىل حيب وحنن أحبابه .

؟ أم قالوا ذلك  هه؛ وجومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اليهود يدعون ما يقتضي أن يكون خريا من هذه األمة

نحن  العرب ((يف معرض الرد على رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم فكأم قالوا حنن أحق بالرسالة منكم أيها 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل ما اشتهر عند بين إسرائيل أم شعب اهللا املختار ويرون أم  أبناء اهللا وأحباؤه )) .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إنكار اهللا تعاىل  العرب الذين منهم ظهر اإلسالم .أفضل من العاملني وأفضل من 

ومن  ؛ الوجه األول: رد ما ادعوه؛ الثاين إثبات ما ال ميكن معه هذه الدعوى . عليهم هذه الدعوة من وجهني

جتد العلماء الذين  فوائدها: أنه ينبغي يف املناظرة أن تبطل حجة خصمك أوال مث تأيت ما يثبت قولك؛ وهلذا

يذكرون أقوال العلماء ـ أي اختالفهم ـ جتدهم يذكرون أوال الرد على القول املقابل ألقواهلم مث يثبت أقواهلم؛ وهذا  

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن عذاب اهللا لليهود  . كله مبين على القاعدة املعروفة وهي: التخلية قبل التحلية

مل يقل: فلم عذبكم ليستفاد بذلك أن تعذيب اهللا  فلم يعذبكم )) ((؛ لقوله:  ينقطعوالنصارى مل ينقطع ولن 

؛ واليهود معذبون مشردون خاصة ألن دعواهم احملبة والبنوة  تعاىل هلم مستمر؛ ألن الفعل املضارع يفيد االستمرار

ني وذلك حينما يقتتلون ؛ وهم إن شاء اهللا سيعذبون العذاب األخري على يد املسلم أعظم من دعوى النصارى

   مع املسلمني فيقتلهم فيقتلهم املسلمون حىت إن اليهودية خيتفي بالشجرة فتنادي املسلم هذا يهودي فاقتله.

بأن اليهود أرادوا بذلك حقيقة االبن كما يقول مثال كما  نحن أبناء اهللا )) ((أال يقال يف قوله تعاىل:  السائل :

، وكما نقول حنن: انتصرنا على  ، ويقصد أهل الكوفة وإال فهو مل يكن موجودا قال احلسن البصري: خطبنا علي

  الكفار يوم بدر وحنن مل نكن أصال موجودين  ؟

؛ ما رأيت  ؛ لكن ليسوا كذلك ، كلهم من ذرية عزير ال بأس أما لو كانوا كلهم من ذرية عيسى ال بأس الشيخ :

   اليهود منها أبناء اهللا ؟ وقالت النصارى منا؟  ال ما أرادوا .أحدا قال ذا يعين أنت تريد املعىن: قالت 

الرد على  قالت اليهود والنصارى نحن أبناء اهللا وأحباؤه )) ((أال ميكن األخذ من اآلية هذه :  السائل :

  األشاعرة فإن اهللا مل ينكر احملبة ؟

؛ إذا  صفات اهللا ما ال يعرف هؤالء املنكرون سبحان اهللا ! أما قلنا هذا ؟ قلنا حنن قلنا هم يعرفون من الشيخ :

   قلنا هذا يكون أبلغ من يكون دليال هذا .



  ما قول األشاعرة يف صفة احملبة هللا عزوجل ؟  السائل :

  ، وبعضهم قال هي إرادة الثواب . ، بعضهم قال احملبة هي الثواب بعضهم هذا وبعضهم هذا الشيخ :

  التعليل يعين ؟  السائل :

، يثبتون أنه مريد وله إرادة ويثبتون أن اهللا  التعليل أم فسروا ذا وذا ؟ ألم قالوا اإلرادة يثبتوا الشيخ :

؛  مفعول من مفعوالته ليست صفة من صفاتهفالثواب يكون شيء خملوق بائن عن اهللا  ؛ خالق وله خملوق

   واإلرادة صفة من صفاته وهم يثبتوا .

، حمل  كيف ذلك ؟ أصال ما هي حمل جدل حىت نقول ما أنكر الفوائد جزاك اهللا خريا .حنن ما كملنا  الشيخ :

؛ والشك إن احلق يؤخذ ممن جاء به وقد مر علينا هذا كثريا وبيننا أن الرسول  جدل هو أم ادعوا هذه الدعوى

   احلق من اليهود أيضاصلى اهللا عليه وسلم قبل احلق من الشيطان واهللا قبل احلق من املشركني والرسول قبل 



ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات  من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن عذاب اليهود والنصارى مستمر كما قلنا .

(( لم يعذبكم ، حيث قال:  ومن فوائدها: االحرتاز عما يوهم باطال . بذنوبكم )) ((؛ لقوله:  األسباب

ألوهم أن اهللا تعاىل يعذب بغري  بذنوبكم )) ((؛ ألنه لو قاهلا بدون قرا  ومل يقل: فلم يعذبكم بذنوبكم ))

  ذنب .

وإذ قال موسى يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

اهللا لكم وال  وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا األرض المقدسة التي كتب

  . ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ))

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على  ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

بل هنا  بل أنتم بشر ممن خلق )) ((من فوائد هذه اآلية الكرمية السابقة من قوله تعاىل:   فترة من الرسل )) .

فيستفاد منها: أن هؤالء الذين دعوا أم أبناء اهللا وأحباؤه هم من البشر والبشر  فسرناها أا لإلضراب اإلبطايل .

؛ وهذا أمر قد يقول قائل  ومن فوائدها: إثبات خلق اهللا عزوجل للبشر عند اهللا سواء وأكرمهم عند اهللا أتقاهم .

 ممن خلق )) ((نعم ولكن اهللا قال:  يخلق ما يشاء )) ((هللا تعاىل قال: ؛ ولكن ا إنه ال حاجة ألنه أمر معلوم

، إثبات  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات املغفرة والتعذيب فبني أن هؤالء املخلوقون وأم كغريهم من البشر .

ء عذب أو البد من ولكن هل هذا جمرد مشيئة إن شاء غفر وإن شا وجل ملن شاء؛ املغفرة والتعذيب من اهللا عز

؛ وقد تبني لنا قاعدة مهمة أن كل فعل علقه اهللا باملشيئة إنه تابع  البد من سبب ، الثاين اجلواب سبب ؟

وما تشاءون إال أن  ((للحكمة إذ ليس هللا مشيئة جمردة بل هي مقرونة حبكمته تبارك وتعاىل كما قال اهللا تعاىل: 

؛ واملشيئة مبعىن اإلرادة املشيئة هللا ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات  .يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما )) 

؛  ، يعين ال تقسم إىل مشيئة كونية وإىل مشيئة شرعية خبالف اإلرادة انقسام؛ واعلم أنه ليس فيها  الكونية

، وأنه ال مالك  الكرمية: اختصاص اهللا تعاىل بامللك ومن فوائد  اآلية فاملشيئة شيء واحد وهي اإلرادة الكونية .

  ؛  معه

  يأخذها األخ من قوله تعاىل ؟  الشيخ :

   هللا ملك السموات )) (( الطالب :

  وجه ذلك ؟  الشيخ :

  ؛  اخلرب الطالب :



أو ما  ((أثبت لعباده ملكا يف قوله تعاىل:  فإن قال قائل: إن اهللا تعاىل صح انفراد اهللا تعاىل بامللك . الشيخ :

، فملك اهللا تعاىل  قلنا ال سواء بني امللكني وما أشبه ذلك ؟ أو ما ملكت أيمانكم )) ، (( ملكتم مفاتحه ))

، لو أراد أن حيرق مال   ؛ وهلذا ال ميلك اإلنسان أن يتلف ماله مع أنه ماله عام جار وملك اآلدمي قاصر ناقص

ومن فوائد اآلية الكرمية:  ؛ ألنه خالف ما أمر اهللا به بل هو ما ى اهللا عنه . هجرنا عليه ومنعناهكله ال ميكن 

؛ يؤخذ  أن بني السموات واألرض من املخلوقات العظيمة ما اقتضى أن يكون مقابال ومعادال بالسموات واألرض

؛ لقوله تعاىل:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املرجع اخلالئق إىل اهللا وحده . وما بينهما )) ((من أين ؟ من قوله: 

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:   يعين املرجع . وإليه المصير )) ((

واملراد اليهود ))  يا أهل الكتاب ((يف هذه الصفحة الواحدة نداء ألهل الكتاب مرتني  على فترة من الرسل ))

يبني اجلملة  يبين لكم )) (( وهو حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم . (( قد جاءكم رسولنا )) .  والنصارى

؛ ألن  ؛ ومل يذكر اهللا تعاىل املبني ليكون أعم احلالية حال من رسول يعين حال كونه يبني لكم أي يوضح ويفسر

يبين لكم  ((فهنا  عدة املعروفة يف اللغة العربية أن احلذف يفيد العموم .، وهذه القا حذف املفعول يفيد العموم

ونزلنا  ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي:  بيانه إىلالناس أي شيء يبني ؟ نقول يبني كل ما حيتاج  ))

يعين حال كون البيان على فرتة من  على فترة من الرسل )) ((وقوله:  عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )) .

؛ هذه املدة ليس لنا كبرية فائدة يف معرفتها على التحقيق لكن  الرسل أي مدة من الزمن مل يأت فيها رسول

؛ ألن آخر األنبياء  نعرف أا مدة طويلة تقدر بنحو ستمائة سنة بني عيسى وبني حممد صلى اهللا عليهما وسلم

عيسى عليه الصالة والسالم ومن بعده حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وليس الذين بعثوا على الناس هو 

خالد بن سنان وفالن و فالن أم أنبياء وأم بعثوا بعد عيسى بينهما نيب؛ وهلذا ما يذكر يف بعض التواريخ أن 

وبني عيسى نيب؛ ويدل  ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قد أخرب بأنه ليس بينه فهذا كله ليس بصحيح

فلم يأت بعد عيسى إال حممد صلى اهللا  برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد )) مبشرا ((لذلك أن عيسى قال: 

وإمنا نص على هذه الفرتة ليتبني أن الناس يف أشد احلاجة إىل على فترة من الرسل ))  ((؛  عليه وعلى آله وسلم

تعاىل نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرم وعجمهم ـ أي أبغضهم وكرههم ، وهذا هو الواقع فإن اهللا  بعثة الرسول

فلو ال كان من القرون من  ((، بقايا قليلة كما قال تعاىل:  ـ ألم ليسوا على دين إال بقايا من أهل الكتاب

رفوا فيه قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في األرض إال قليال ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أت

، وهذا القليل أيضا حيتاج إىل رسول فلهذا نص على الفرتة وهي املدة الطويلة اليت  بقي القليل وكانوا مجرمين ))

 ((مث قال:  بلغت حنو ستمائة سنة ليتبني شدة حاجة الناس إىل بعث الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم .



ليه هنا يف موقع التعليل يعين أرسلناه إليكم لئال حتتجوا فتقولوا ما ؛ فأن وما دخلت ع أي لئال تقولوا )) لواأن تقو 

؛ فيحتجون يقولون ما جاءنا من بشري وال  ؛ ولذلك لطول املدة مل يأم رسل وال أنبياء جاءنا من بشر وال نذير

،  تزيد يف املعىن على أا زائدة لفظا لكنها اهذه من يعربو ما جاءنا من بشير وال نذير )) ((وقوله:  نذير .

؛ وأصل الكالم:  تفيد التوكيد قاعدة معروفة عند البالغيني أن مجيع احلروف الزائدةتزيد يف املعىن التوكيد وهذه ال

؛ وهلذا  ؛ لكن إذا دخلت من صارت أدل على النفي مما لو مل تدخل ، هذا األصل نذيرالما جاءنا بشري و 

التعميم إذا كان حرف النايف هي ال أو اقرتن حبرف اجلر الزائد سواء كان من يقولون إن النفي قد يكون نصا يف 

 فاعل ريبش قلنا من زائدة من حيث اإلعراب فمن يستطيع أن يعرا ؟ من بشير )) ((هنا يقول:  أو الباء .

ر أداة لفظية ؛ ألن حرف اجل مرفوع بضمة مقدرة على آخره من عن ظهورها اشتغال احملل حبركة احلرف اجلر الزائد

  فالبد أن يكون تأثريها يف اللفظ أكثر من تأثري املعىن .

  سؤال خارجي: لو عطفنا على الباء للمجرور مبن ما مل تدخل عليه من فماذا نصنع ؟

  ؛  يرفع احلركة اليت بعدها الطالب :

  يرفع وجوبا ؟  الشيخ :

  ؛  وجوبا الطالب :

،  كالمها صحيح  غيره )) ((وما لكم من إله غيره ))  ((فيه وجهان ؟ يعين جيوز وجهان فقوله تعاىل:  الشيخ :

ما جاءنا من بشير وال نذير ))  (( . واملعطوف على ارور حبرف اجلر الزائد جيوز فيه اعتبار احملل واعتبار اللفظ

يعين فاآلن  فقد جاءكم بشير ونذير )) ((تعاىل:  مبشر باخلري، ونذير خموف من الشر . قال اهللا من بشير )) ((

 (( من هو ؟ رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم . قد جاءكم بشير ونذير )) ((؛  ال حجة لكم

ختم هذه اآلية بالقدرة إشارة إىل أنه تبارك وتعاىل قادر على أن يبعث الرسل وأن  واهللا على كل شيء قدير ))

   ال يبعث الرسل وأن األمر كله بيده تبارك وتعاىل .

  عن بقاء بعض األنبياء بعد عيسى عليه الصالة والسالم ؟  السائل :

؛ ألن احلديث صح عن النيب  ثبات؛ ابن كثري بينه وبني عيسى أمم حيتاج إىل إ بس حيتاج إىل إثبات الشيخ :

   ؛ وال قول ألحد بعده . صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أنه ليس بينه وبني عيسى نيب

  



 أن ما بني السماء واألرض خلق عظيم  وهللا ملك السموات واألرض وما بينهما )) ((ورد يف اآلية:  السائل :

بني ما يسمونه بالفضاء وتلك املسافات اهلائلة اليت ال فما مدى صحة أقوال اهليئة يف تلك املخلوقات اليت 

  حيصيها العقل فهل هذا ؟

، ال تصدق وال تكذب  ما يذكره علماء اهليئة يف هذا األمر ال يصدق وال يكذب مثل أقوال بين إسرائيل الشيخ :

اليت تنارها الليلة هذه ؛ ألا مسافات يعين كما قلت هائلة حىت إن بعضهم يقول إن النجوم  وال يوافقون عليهم

، هذا معقول ؟ على كل حال هذه ما نصدقها وال  النجوم البارحة مل يصل إلينا نورها إال بعد أربع وعشرين ساعة

  ؛النجوم ، القمر ، األمطار ، الغيوم ، ؛ لكن نعلم أن فيه خملوقات وقد ذكرنا فيما سبق كيف نعلم الرياح نكذا

   واألرض . اءكل هذه بني السم

  هل جيوز أن يقال إن يف القرآن حرف زائد ؟ السائل :

؛ لكن ال وجه له  ؛ بعض املعربني يقول حرف صلة إذا كان يف اآلية حرف جر زائد قل زائد يف اإلعراب الشيخ :

؛ أيش معىن زائد زائد ؟ زائد  ؛ وكان من العبارات اليت قد تقال: هو زائد زائد بل يقال إنه حرف جر زائد إعرابا

؛ والثاين من زاد املتعدي ألن زاد تصلح ناقصة  ؛ األول زائد من الناقص من زاد يزيد الناقص لفظا زائد معىن

  ، وتقول زاد املاء هذه الزمة . متعدية أو الزمة ؟ متعدية )) والذين اهتدوا زادهم ((، قال اهللا:  وتصلح متعدية

التقدير ليس هو الواقع قد يقدر اإلنسان شيئا يكون مستحيال اهللا قدر شيئا مستحيال  ، التقدير ما هو بواقع

   وهذا مستحيل لكن هذا تقدير . لو كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا )) ((قال: 

  يشمل ما بني السماء واألرض أم ما بني السماء  األوىل واألرض؟ وما بينهما )) ((يف قوله تعاىل:  السائل :

  هذا هو الظاهر، ما بني السماء الدنيا إىل األرض ؛ يخ :الش

  ؟ئكة اليت يف السموات األخرى إذا مال السائل :

   ، ما هو داخل فيما بينهما داخل يف السموات. ، ملك السموات داخل يف السموات ال الشيخ :

يقولون عالمة وشبه نفي وأن يكون مذكورها .  من " الزائدة أن تكون بعد نفي " الضابط يف :يقال السائل :

 ويستقيم الكالم مع حذف احلرف . ليهدي )) ((حرف جر أنه إذا حذفت استقام الكالم وأحيانا تأيت مثال 

  ؟ يغفر لكم من ذنوبكم )) ((وقوله تعاىل:  )) يةآما ننسخ من  (( زائدة مثل قوله تعاىل:

من بيان ملن يعين ما ننسخ ما اسم شرط وأمساء الشرط كلها مبهمة ، هذه  أي نعم هذه ما هي زائدة الشيخ :

  ، ابن مالك يقول يف من: فجاءت من هنا للبيان وليست زائدة

   وزيد في نفي وشبهه فجر     نكرة كما لباق من مفر                        



   وهي قد تزاد باملعرفة لكن قليل .

  سبع أين استباقها ؟ذكرنا فيما سبق أن األراضي  السائل :

من اقتطع  (؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:  ، يف جوف هذه األرض استباقها يف جوف األرض الشيخ :

وهذا يدل على أن األراضني يف جوف  يوم القيمة من سبع أراضين ) بهشبرا من األرض ظلما طوقه اهللا 

   ؛ لكن كيف ؟ ما ندري . األرض هذه

هل كانوا مكلفني بدين عيسى الذي هو آخر  ة قبل بعثة النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمأهل الفرت  السائل :

  ما نزل أم كانوا مكلفني بدين ابراهيم الذين كان من العرب ؟

؛ لكن الظاهر ـ اهللا  ؛ ألن عيسى يبعث إىل قومه كغريه من األنبياء ، هم مكلفون مبلة ابراهيم فقط ال الشيخ :

  ال مانع أن يتدين أحد بدين ابراهيم أو بدين موسى يف ذلك الوقت ألنه مل يرسل إليه رسول .أعلم ـ أنه 

  إذا عرض أحد يف العرب رسالة عيسى فهل جيب عليه أن يؤمن ا ؟  السائل :

  ، ال جيب. ال الشيخ :

بعده وأنتم ظالمون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال 

موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير 

   . لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ))

وكان اهللا تعاىل وعده قبل ذلك ثالثني ليلة وأمتها  وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة )) ((قال اهللا تبارك وتعاىل: 

اخلفني  ((وعده اهللا تعاىل ملناجاته هذه املدة وأناب أخاه على قومه وقال:  بعشر فتم ميقات ربه أربعني ليلة .

رون خليفة موسى يف قومه حني ذهب مليعاد اهللا فكان ها في قومي وأصلح وال تتبع سبيل المفسدين ))

، مث إن بين إسرائيل لعتوهم وعنادهم اختذوا عجال من الذهب اختذوه إهلا وكان صاحب هذه الفكرة رجال  عزوجل

، صنعوا من احللي الذي قيل إم أخذوا من حلي آل فرعون صنعوا منه ثورا عجال وجعلوا له  يقال له السامري

الريح من الدبر وخترج من الفم فإذا دخلت الريح مسعوا له صوتا كخوار الصوت فقال السامري جوفا تدخل منه 

ذهب يطلب إهله فضل وهلذا مضت ثالثون ليلة وزادت يطلب هذا اإلله ولكنه هذا إهلكم وإله موسى، موسى 

من فاتبعوني إن ربكم الرح ((: نسي وضل وتاه وهذه إهلكم وإله موسى فجعل هارون يذكرهم بذلك ويقول

 لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى )) ((وهو نيب ولكنهم أصروا استكبارا وقالوا:  وأطيعوا أمري ))

عليه الصالة والسالم ووجدهم على حال ليست مرضية على خالف ما  ؛ رجع موسى وأصروا على عبادة العجل



، ألقاها من شدة الغضب واخذ برأس  هللا تعاىل بيدهفارقهم عليه وغضب ألقى األلواح وهي التوراة اليت كتب ا

وكان هذا من شدة الغضب وإال يف  )) ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أال تتبعن ((أخيه وحليته جيره إليه شدة ويقول: 

لكن إنسان  ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أال تتبعن )) ((حال الرضا البد أن يسأل أوال كيف ضلوا قبل أن يقول 

يا ابن أم ال تأخذ بلحيتي وال برأسي إني خشيت أن تقول  ((، قال:  ه ما يعرتيه من احلال البشريةبشر يعرتي

شف هو خشي من موسى عليه الصالة والسالم أن يقول فرقت  فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ))

قسما يكون مع هارون وقسما آخر مع  ؛ ألنه لو قال أو زاد يف وعظهم النقسموا قسمني بني بين إسرائيل

؛ ومع ذلك هم أيضا مصرون على ما هم عليه  ؛ فكأنه عليه الصالة والسالم ترك ذلك خوفا من هذا السامري

 ثم اتخذتم العجل من بعده )) ((، اختذوه إهلا وهلذا قال:  اختذوه إهلا حىت عبدوه والقصة مبسوطة يف سورة طه

تفيد  من بعده )) ((وقوله:  واملفعول الثاين حمذوف والتقدير: مث اختذمت العجل إهلا . ، العجل مفعول اختذمت األول

أم مل يتخذوه من أول وهلة بل هناك مسافة وهي كما قلت لكم أنه ملا مرت املدة اليت حددها موسى عليه 

،  الواو هنا للحال تم ظالمون ))وأن ((وقوله:  الصالة السالم مث زاد اهللا تعاىل فيها قالوا هذا اإلله ولكنه نسي .

يعين واحلال أنكم ظاملون ليس لكم عذر وكيف يكون هلم عذر ونبيهم هارون  اتخذتم )) ((حال من فاعل 

وبعد هذا الفعل القبيح الشنيع  يا قوم إنكم فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري )) ((يقول: 

هل هم ظاملون  وأنتم ظالمون )) ((وانظر إىل قوله:  من بعد ذلك ))ثم عفونا عنكم  ((قال اهللا عزوجل: 

ألنفسهم أو ظاملون لغريهم ؟ ظاملون ألنفسهم فإن كل عاص ظامل لنفسه فإن تعددت مضرة معصيته إىل غريه 

لعلكم  ((أي جتاوزنا عن هذا الفعل ورفعنا عنكم العقوبة  ثم عفونا عنكم )) ((  صار ظاملا لنفسه ولغريه .

؛ منها التعليل  ؛ ولعل هنا للتعليل وكما أسلفنا من قبل ترد لعل لعدة معاين أي ألجل أن تشكروا تشكرون ))

، ومنها التوقع، وكل هذا  ؛ ومنها الرجاء، ومنها التمين، ومنها اإلشفاق واخلوف وذلك كثري يف القرآن الكرمي

؛ دليله قول النيب  ل الصاحل هكذا جاء يف القرآن)) الشكر هو العم لعلكم تشكرون ((وقوله:  يعرف بالسياق .

يا أيها الرسل كلوا من  فقال تعالى: ((إن اهللا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين  (صلى اهللا عليه وسلم: 

وهذا يدل )  كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا )) الطيبات واعملوا صالحا )) وقال في المؤمنين: ((

؛ واعلم أن الشكر ال يكون إال يف مقابلة إحسان  هو العمل الصاحل وهو كذلك الشك فيهعلى أن الشكر 

، احلمد يكون لكمال احملمود واإلفضال احملمود فسببه أعم من الشكر؛ ولكن الشكر أعم من  خبالف احلمد

  احلمد من حيث تعلقه بالقلب واللسان واجلوارح كما قال القائل: 

    أفادتكم النعماء مني ثالثة     يدي ولساني والمضير المحجبا                          



  

ومن  ؛ وذلك أم اختذوا العجل إهلا حني غاب نبيهم . ؛ منها: بيان عيوب بين إسرائيل يف هاتني اآليتني فوائد

ملتواعدين يف والوعد يكون بني ا وإذ واعدنا موسى ثالثين ليلة )) ((فوائدها: إثبات كالم اهللا عزوجل؛ لقوله: 

، مث إن هذا امليعاد الذي حصل كلمه اهللا عزوجل حىت إن موسى عليه الصالة والسالم من شدة  الغالب بالقول

، حني اختذوا  ومنها: بيان سفه األمة الغضبية اليوم رب أرني أنظر إليك )) . ((شفقته على رؤية اهللا قال: 

؛ ولكن ال تستغرب فإن من يضلل  ل بأيديهم مث اختذوه إهلا؛ والعجيب أم هم الذين صنعوا العج العجل إهلا

، يقال إم يصنعون من التمر إهلا وإذا جاعوا  اهللا له فال هادي له واجلاهليون يف العرب يفعلون مثل هذا أو أشد

إم إذا ؛ لكن يأكلونه ويقولون  ، يعرفون أنه لن ميلك ذلك ، ما يدعون أنه يأتيهم برزق ؟ وإذا جاعوا أكلوه

نزلوا أرضا أخذوا أربعة أحجار واختاروا أحسنها أن يكون إهلا والثالثة الباقية جيعلوا أثايف للقدر ينصبون القدر 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ليس لبين إسرائيل عذر يف اختاذهم العجل إهلا ألن احلجة قد قامت  عليه .

هل يستفاد من هذه اآلية أم لو اختذوا العجل إهلا بدون ظلم مل  . ))وأنتم ظالمون  ((؛ لقوله تعاىل:  عليهم

، حيتمل أن هذا بيان حلاهلم وأم اختذوه إهلا من  حيتمل هذا وهذا م فقط ؟اهلحلبيان  ذاه يالموا ؟ أو يقال إن

 ((ذا قوله تعاىل: ، ويدل هل ؛ وحيتمل أن يكون دليال على أنه إذا كان اإلنسان معذورا فإنه ال يؤاخذ غري عذر

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيهم منها رسوال يتلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إال وأهلها 

وعلى هذا فيكون يف اآلية دليل على أن من عمل عمال سيئا الشرك فما دونه وهو معذور فإنه ال  ظالمون ))

ه بظاهره ألنه مسلم وإن كان منتسبا إىل دين آخر ومل يبلغه ، مث إن كان منتسبا إىل اإلسالم حكم ل عقوبة له

دين اإلسالم فيعامل يف الدنيا حسب دينه الذي هو عليه وعمله يف اآلخرة إىل اهللا عزوجل؛ فصار هذا هو 

التفصيل يف مسألة العذر باجلهل، إذا كان يتسمى باإلسالم ويشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيم 

، عاش يف هذا البلد اليت  الصالة ويؤتوا الزكاة وحيج ويعتمر ويقول إنه مسلم لكن فيه شيء من الشرك بغري علم

؛ وكذلك أيضا يف اآلخرة  ؛ فهذا يعامل معاملة املسلمني على ظاهر حاله فيها هذا الشرك وال علم أن هذا شرك

ينتسب إىل اإلسالم على دين معني فهذا يعامل يف  ؛ وأما من كان معذورا لكنه ال ال يؤاخذه اهللا ألنه معذور

ومن فوائد اآلية الثانية: بيان   وجل . ويف اآلخرة يقال أمره إىل اهللا عز الدنيا معاملة الكافرين يعين أهل دين .

لعقل فعلوا بعد ما فعلوا هذا الشرك املبين على ضالل يف الدين والسفه يف ا متفضل اهللا تعاىل على بين إسرائيل أ

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا تعاىل يعفو عن الذنوب مجيعا بدون  . ثم عفونا عنهم )) ((عفا اهللا عنهم 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من  ((، كما قال اهللا تعاىل:  ؛ لكن بعد التوبة استثناء



لكن لو قال قائل: ليس يف اآلية الكرمية ما  . ور الرحيم ))رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغف

وأنابوا إىل اهللا وأنه أخذم ذلة  فيقال: دل يف آية أخرى على أم تابوا إىل اهللا عزوجل يدل على أم تابوا ؟

ومن  عنهم . وأمروا أن يقتل بعضهم بعضا؛ فلما علم اهللا منهم صدق الرجوع إليه وأم امتثلوا حىت القتل عفا اهللا

ثم  ((فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من أنعم اهللا عليه نعمة دينية وجب عليه شكرها يف النعمة الدنيوية؛ لقوله: 

؛ فإذا من  ، أا أعظم منة وأيهما أعظم منة ؟ الدينية الشك عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ))

؛ فمثال من من اهللا  وقم بشكرها؛ وشكر النعم الدينية من جنسها اهللا عليك بنعمة دينية فاعتربها من أكرب النعم

؛ وكذلك من من اهللا عليه مبال فإنه من شكر نعمة  عليه بعلم فإن من شكر نعمة اهللا عليه أن يعلم وينشر العلم

الكرمية: إثبات ومن فوائد هذه اآلية  اهللا عليه يف املال أن يتصدق منه وينفع الفقراء ويصل الرحم ويرب الوالدين .

والشك عندنا يف هذا أن مجيع أفعال اهللا  )) لعلكم تشكرون ((؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله:  العلل ألفعال اهللا

؛ وأما من قال إن أفعال اهللا  ؛ لكن منها ما يعلم ومنها ما ال يعلم وأحكام اهللا كلها مبنية على العلل واملصاحل

مث قال اهللا   ال تعلل بعلة فالشك أنه ضال يف دينه سفيه يف عقله .تعاىل وأحكامه ليست مبنية على حكمة و 

أي  آتينا موسى )) (( وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان )) ((عزوجل مبينا نعمة أخرى من أكرب النعم: 

عطى فإا ال تنصب إال مفعوال واحدا ألن آتى باملد مبعىن أ أعطيناه؛ وآتينا باملد تنصب مفعولني خبالف أتينا

؛ أي العهود ؟ الذهين يعين  ؛ وأل يف الكتاب للعهد أعطيناه آتينا موسى الكتاب )) ((؛ يقول:  وأتى مبعىن جاء

والفرقان  (( ، ومسي كتابا ألنه مكتوب فقد كتب اهللا التوراة بيده جل وعال . الكتاب املعروف عندكم وهو التوراة

وهل هو غريه أو هو ولكنه من باب الصفة  الكتاب )) ((معطوف على  الفرقان )) ((الواو حرف عطف و ))

، الفرقان هو نفس الكتاب فإن التوراة فرقان فرق اهللا ا بني احلق والباطل وبني  على املوصوف ؟ اجلواب الثاين

احلق واجلور وبني أولياء اهللا وأعداء وإىل آخر ما يكون به التمييز والفرق؛ فعلى هذا يكون عطفها من باب عطف 

والذي قدر فهدى  سبح اسم ربك األعلى الذي خلق فسوى ((الصفة على املوصوف؛ أرأيت قول اهللا تعاىل: 

لعلكم  ((يقول جل وعال:  والذي قدر فهدى هو اهللا عزوجل لكن هذا من باب عطف الصفة على الصفة .)) 

؛ واملراد باهلداية هنا اليت  أي تسلكون مسلك اهلداية تهتدون )) ((لعل هذه للتعليل كما سبق؛ و تهتدون ))

؛  فمن اهتدى به فقد علم وذلك ألن ما أويت موسى علم؛  ذكرها اهللا عزوجل هداية اإلرشاد وهداية التوفيق

يف   ؛ فيفسر اهلداية هنا بأيش ؟ داية العلم وهداية التوفيق العلمية والعملية . وكذلك علم يثمر عمال ملن يدخله

ا ؛ ألن اهللا آتاه كتاب وكل من آتاه كتاب فهو رسول كم ؛ بل رسول ؛ أوال: أن موسى نيب اآلية الكرمية فوائد

،  ومنها: الثناء على التوراة . لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان )) ((قال اهللا تعاىل: 



ومنها: أن العلم  ومنها: احلكمة يف إيتاء الكتاب والفرقان ملوسى وهو اهلداية . حيث مساها اهللا تعاىل فرقانا .

يكون مسببه يؤمن أو قد  لكن هل السبب البد أن تهتدون )) لعلكم ((سبب للهداية ألجل التعليل يف قوله: 

؛ وعلى هذا فال يورد علينا أن يقول قائل: إننا جند العلماء من مل يهدي ؟ نقول  يوجد مانع ؟ قد يوجد مانع

؛ لكن قد يكون هناك عوارض . توجب  لوجود مانع وإال فاألصل أن العلم سبب للهداية وأن اهلداية تقع بالعلم

   ال ينتفع اإلنسان مبا أعطاه اهللا تعاىل من العلم كما هو معروف .أن 

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة آلتوها وما  ((أشكلت علي قراءة يف قوله تعاىل:  السائل :

  ؟ ))ألتوها  ((ملاذا ال تكون  تلبثوا بها إال يسيرا ))

  ؛  آلتوها )) ((و ألتوها )) ((نعم أظن فيها قراءتان:  الشيخ :

  ما تغري املعىن يا شيخ ؟  السائل :

ولو دخلت  ((، أو تفيدان معنيني  ما فيه شك إنه تغري لكن كل واحد له وجه والقراءتان تفيد معنيني الشيخ :

ثم سئلوا  ((واضحة  ألتوها )) ((أما  آلتوها )) ((و ألتوها )) ((نعم فيها قراءتان  )) عليهم من أقطارها

؛ ما هي أعطوا  ألجابوا وأعطوها فتنة أخرى آلتوها )) ((؛ أو  يعين دعاهم أحد إىل الفتنة ألجابوا )) الفتنة

   ، والثاين زيادم إياه . ؛ أوله استجابتهم للفتنة ؛ ويكون يف اآلية فائدتان الفتنة اليت دعوا إليها

  اختذوا العجل إهلا ؟ عن هارون عليه السالم يف عدم إنكاره على بين إسرائيل ملا السائل :

؛ أما اآلية األوىل فإن هارون خاف من ذلك لكن ما يقال إنه يقع، من قال إنه يقع  الرد عليهم سهل الشيخ :

فعلم أم  عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ))لن نبرح  ((لو دعاهم ؟ لكن هم يف الواقع أبوا عليه وقالوا 

هذا ما فيه دليل على أن اإلنسان ال يدعوا بل فيه دليل على أن  يختصمون ))إذا هم فريق  ((مستكربون؛ وأما 

، منهم  هؤالء القوم الذين أرسل إليهم صاحل أم افرتقوا كما افرتق الناس يف دعوة الرسول عليه الصالة والسالم

   من آمن ومنهم من كفر .

  عن أسباب حمق بركة العلم ؟  السائل :

، فهذا رمبا حيرم بركة العلم وهذا   قلبه إرادة سيئة مثل أن يريد بعلمه غري اهللا عزوجلنعم، أن يكون يف الشيخ :

  ..  ، املعاصي جير بعضها بعضا . ؛ والشيء الثاين معاصي من الشر ما يكون

 



  عن أسباب حمق بركة العلم ؟  السائل :

، فهذا رمبا حيرم بركة العلم وهذا  وجل نعم، أن يكون يف قلبه إرادة سيئة مثل أن يريد بعلمه غري اهللا عز الشيخ :

؛ فإذا عصى اإلنسان الذي أعطاه اهللا  ، املعاصي جير بعضها بعضا ؛ والشيء الثاين معاصي من الشر ما يكون

  . علما فهذا حيرم

(( وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل فيكم ؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا األرض المقدسة التي كتب اهللا 

يها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى لكم وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن ف

يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجالن من الذين يخافون أنعم اهللا عليهما ادخلوا عليهم 

   . وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين )) الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على  (( :؛ قال اهللا تبارك وتعاىل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

يف هذه اآلية فوائد؛ منها: أنه ينبغي أن ينادى اإلنسان أي أن ينادى  فوائدها مل نذكر ؟ فترة من الرسل ))

وهذا موجود يف اللغة  يا أهل الكتاب )) ((؛ لقوله:  املخاطب بالوصف الذي يقتضي أن يقوم مبا وجه إليه

؛ كأنك تذكر له ما كان  ؛ ختاطب رجال تقول: يا أيها الرجل ختاطب مؤمنا تقول: يا أيها املؤمن ، كنت العربية

يف ذلك فوائد يعين فو كننا نوجه اخلطاب بالنداء  ينبغي من أجله أن يستمع إليك وميتثل ما توجهه إليه .

؛ ألنه ال ينبغي أن خيالف وهو  لف؛ أوال: أن توبيخ هذا الرجل إذا خا بالوصف الذي يقتضي أن ميتثل فيه فوائد

؛ وهلذا جند أن الرسول عليه  الثاين: حثه على املوافقة باعتبار هذا الوصف الذي اتصف به متصف ذه الصفة .

ال يحل المرأة تؤمن باهللا واليوم  ال يحل المرئ مؤمن باهللا واليوم اآلخر ) ( (الصالة والسالم يقول دائما: 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن حممدا رسول اهللا  أيضا: إقامة اللوم عليهم من اآلخرين . ومن الفوائد . اآلخر )

ومن فوائدها: أن  يعين إليهم . قد جاءكم رسولنا )) ((؛ لقوله:  ، اليهود والنصارى مرسل إىل أهل الكتاب

؛ ألم كفروا  والنصارى كفارالذين كفروا مبحمد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم من هؤالء أي من اليهود 

؛ نقول هذا ال يكفي البد أن تؤمن باهللا  ؛ أما قوهلم إم يؤمنون باهللا واليوم اآلخر بالرسول الذي أرسل إليهم

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الثناء على رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى  ومالئكته وكتبه ورسله و اليوم اآلخر .

، حيث إن  ومن فوائدها: إقامة احلجة على األمة . رسولنا )) ((؛ لقوله:  سال من عند اهللاآله وسلم لكونه مر 

؛ وقد قال اهللا  ، مبجرد أن شهد اهللا أنه رسوله كان ذلك حجة هذا رسول اهللا فهو حجة عليه الصالة والسالم

ومن فوائد  . اهللا شهيدا ))لكن اهللا يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والمالئكة يشهدون وكفى ب ((تعاىل: 



؛ وجه ذلك ؟ أنه  شيء من الربوبية يف هذه اآلية الكرمية: أنه ال حظ للرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن النيب صلى  رسول والرسول ال ميكن أن يكون شريكا للمرسل فيما خيتص به .

 . يبين لكم )) ((؛ لقوله:  غموض واإللغازأنه ليس فيه مبا جاء به شيء من الاهللا عليه وآله وسلم مبني للخلق و 

ومن فوائدها: الرد على أولئك املفوضة يف أمساء اهللا وصفاته الذين يقولون إننا ال نعلم شيئا من معاين أمساء اهللا 

ا حىت أن شيخ اإلسالم ابن ؛ وهذا القول من أعظم األقوال وأشدها فساد وصفاته وأن وظيفتنا أن نقرأ وال نفسر

؛ ومن املؤسف أن كثريا من الناس بل حىت من العلماء  إنه من شر أقوال أهل البدع  واإلحلاد :تيمية رمحه اهللا قال

من يظن أن هذا هو مذهب السلف ويقولون إن مذهب السلف التفويض وهم يف احلقيقة مل يعرفوا مذهب 

؛ وأما املعىن فإنه  ألن العقل يعجز عن إدراكها والشرع مل يرد االسلف، مذهب السلف التفويض يف الكيفية 

ومن فوائد هذه اآلية  ؛ وهذا أمر معلوم من كتبهم . يؤمنون به ويثبتونه ويقررونه ويفسرون فيه ما حيتاج إىل تفسري

فإن قال  الكتاب . ، ألهل أن الرسول عليه الصالة والسالم كما أنه مبني للعرب فهو مبني لبين إسرائيلالكرمية: 

قائل: كيف يبني هلم ولغته ختالف لغتهم ؟ فإن لغة اليهود حىت الذين يف املدينة يف عهد الرسول خمالفة للغة العربية 

ومن فوائد اآلية  ؛ وهلذا مل ينتشر اإلسالم يف البالد األعجمية إال بوصف الرتمجة . نقول عن طريق الرتمجة ؟

معرفة اللغات األجنبية لبيان الشريعة كان ذلك من صفات النيب صلى اهللا عليه وآله  الكرمية: أنه إذا احتجنا إىل

؛ أفهمتم ؟ وعلى هذا فمن تعلم اللغة غري العربية من أجل الدعوة إىل اهللا كان  وسلم أنه يبني للناس بأي وسيلة

ية الكرمية: أن رسالة النيب صلى ومن فوائد اآل ؛ ألا وسيلة ألي شيء ؟ لتبليغ الشريعة ونشرها . مثابا على ذلك

 على فترة من الرسل )) ((؛ لقوله:  اهللا عليه وآله وسلم كانت على فرتة من الرسل ليس بينه وبني عيسى رسول

؛ وهلذا جعل اهللا ذلك منة عظمى  أنه كلما طال زمن الرسالة صار الناس أشد حاجة إىل الرسولومن فوائدها:  .

، فاإلنسان الذي  ؛ وتعرفون أن هذا يكون أيضا يف الواقع احملسوس هم على فرتة، حيث جاء على أهل الكتاب

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  يشرب املاء على عطش أشد شوقا إىل املاء وحاجة من إنسان يشربه على ري .

والظاهر يل أن هذا يشر  على فترة من الرسل )) ((إثبات رساالت السابقة للرسول عليه الصالة والسالم لقوله: 

 يعين وليس بعده رسول من الرسل )) ((؛ لقوله:  إىل أن الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم هو آخر األنبياء

وخاتم  ((وتأمل قوله: ولكن رسول اهللا وخاتم النبيين ))  ((، وهذا هو الذي صرح اهللا تعاىل يف كتابه يف قوله: 

،  ألنه قد يكون اإلنسان نبيا وال يكون رسوال ((رسول اهللا ))رسلني مع أنه قال: ومل يقل: خامت امل النبيين ))

،  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: رمحة اهللا تعاىل باخللق وحممد رسول اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه خامت األنبياء .

 . ا جاءنا من بشير وال نذير ))أن تقولوا م ((؛ تؤخذ من قوله:  حيث أرسل الرسل لئال تقوم احلجة على اهللا



أن تقولوا ما جاءنا من بشير وال  ((ويف هذا دليل على أن من مل تبلغه الرسالة فإنه معذور وهو ظاهر من قوله: 

؛ تؤخذ من أين ؟ ألم  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ال حجة لإلنسان بالقدر على خمالفة الرسل . نذير ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الرساالت  ينتفع بإرسال الرسل؛ واضح ؟ وهو كذلك .لو كانوا على حق مل 

؛ ألن الناس ينقسمون بالنسبة للرساالت إىل قسمني:  ؛ وهي البشارة واإلنذار ال ثالث هلما منحصرة يف شيئني

هؤالء لو مل يبعث اهللا إليهم ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: قوة حجة  ؛ عاصي فله اإلنذار . مطيع فله البشارة

 يعين من بشري هذه للتوكيد يعين كأم مؤكدون أم مل يأم بشري وال نذير . من بشير )) ((؛ لقوله:  رسول

، النحويون يقولون إن  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: تأكيد كالم التأكيد املعنوي ولست أقصد توكيد النحويني

؛ فما كان بتكرار اللفظ فهو لفظي وما كان باألدوات املعروفة فهو  وي وتوكيد لفظي؛ توكيد معن التوكيد نوعان

 .فقد جاءكم بشير ونذير ))  ((، أريد أن املعىن قد يؤكد جبملة كاملة وهو قوله:  ؛ لكن ال أريد هذا معنوي

داب اخلطبة أن اإلنسان وهلذا كان من آ ؛ ومن فوائدها أيضا: أنه مىت احتيج إىل التوكيد فال عيب يف التكرار

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن رسالة النيب صلى اهللا عليه  يكرر يف املواضع اهلامة وأنه ال يعد هذا عيا وال يعد زيادة .

فقد جاءكم بشير ونذير  ((؛ لقوله:  وآله وسلم مشتملة على هذين األصلني يف الرساالت ومها: البشارة واإلنذار

واهللا على   ((؛ لقوله:  ومن فوائدها: إثبات قدرة اهللا عزوجل ى اهللا عليه وعلى آله وسلم .يعين به حممدا صل ))

، كل شيء فاهللا قدير عليه وال يستثىن أي  ومنها: أنه ال يستثىن من قدرة اهللا تعاىل شيء كل شيء قدير )) .

فهذا خطأ إال أنه على قاعدة ؛  ؛ وأما قول بعضهم كصاحب اجلاللني: خص العقل ذاته فليس عليه بقادر شيء

منكري األفعال االختيارية يرون أنه صواب يعين يف ناس من هذه األمة يقولون إن اهللا عزوجل ال تقوم به األفعال 

،  ، الضحك ممنوع ، االستواء على العرش ممنوع ، يعين مثال النزول إىل السماء ممنوع عندهم االختيارية ما يقدر

، كل األفعال اليت يفعلها باختياره  ، كل األفعال االختيارية اليت يفعلها مبشيئته فإنه ممنوع نوعاإلتيان يوم القيمة مم

، واملستحيل على امسه ال تتعلق به القدرة كاجلمع بني  ؛ ملاذا ممنوع ؟ قالوا ألنه مستحيل ومشيئته يرون أنه ممنوع

، هذا مستحيل اهللا  ن يتصف اهللا ا كالنوم مثال؛ بل من األشياء ما ال ميكن أ ؛ فيقال هلم هذا غلظ نقيضني

فلو قال قائل: هل اهللا يقدر أن يأكل ويشرب أو  ؛ واضح ؟ مستحيل أن ينام، مستحيل أن يأكل ويشرب . ينام

؛ لكن هل يستطيع أن ينزل إىل السماء الدنيا ويأيت للفصل  ؛ ألنه مستحيل ؟ قلنا هذا كالم ال يرد إطالقا ينام

؛ ألن هذا ال ينايف الكمال خبالف األكل والشرب  ، ويضحك ويعجب ممكن ، ويستوي على العرش بني العباد

، أن خيتم الكالم  ومن فوائد هذه اآلية: أنه ينبغي أن خيتم الكالم مبا يناسب املقام ، هذا ينايف الكمال . والنوم

؛ واهللا  والسالم تعين أم معرضون للعقوبة؛ وجهه: أن خمالفة أهل الكتاب للرسول عليه الصالة  ما يناسب املقام



وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:   غري عاجز عن عقوبتهم لكمال قدرته .

؛ ومن القواعد املقررة عند النحويني أن كل ظرف أو جار  إذ هذه ظرف وإذ قال موسى )) اهللا عليكم )) ((

، إن كان ظرفا فمأمور فيه وإن كان جار  ؛ ألنه ال يقع إال مأمورا أو مأمورا فيه يكون له متعلقوجمرور فالبد أن 

، هذا  ؛ إذا البد لكل ظرف أو جار وجمرور البد له من متعلق و جمرور فهو يف حمل املفعول به فيكون معموال فيه

  ؛ وهلذا قال اإلمام مالك:  املتعلق هو اآلن يف الواقع

  البد للجار من التعلق بفعل   أو معناه نحو مرتق                       

، واجلار وارور يف حمل املفعول  وجه ذلك أن نقول إنه البد منه ألن الظرف مفعول فيه فالبد من فعل يقع فيه

إذ هذه ظرف حتتاج إىل عامل أرى أن مجيع املعربني إال من ال نقدر على  وإذ قال موسى )) ((؛ فيكون:  به

؛ وهنا هل نقول إن متعلق إذ اذكر  إعرام يف القرآن الكرمي كلما جاءت إذ غالبا يقدرون هلا: اذكر إذ قال

؛ نقول  الكتاب ؛ أو أن املراد اذكروا أي يا أهل فيكون هنا اخلطاب موجها إىل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم

؛ فإن كان الثاين فمعناه أن اهللا سبحانه وتعاىل بنفسه يذكره وإن كان األول فمعناه أنه أمر  حيتمل هذا وهذا

يا قوم اذكروا نعمة  (( ؛ اذكروا إذ قال موسى لقومه وهم بنو إسرائيل . ومؤدى املعنيني واحد رسوله أن يذكرهم

 لبالغة: وهذا يدل على إعراضهم و صدودهم وعلى، قال أهل ا اداة البعيدناداهم من يا قوم )) اهللا عليكم )) ((

؛ ولذلك  ؛ والشك أن بين إسرائيل من أشد الناس عتوا حىت على نبيهم موسى عليه الصالة والسالم بالهتهم

مة لتقوموا ؛ واملراد اذكروا هذه النع والنعمة هي اإلفضال واإلحسان يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم )) ((قال: 

؛ ألا مبعىن إنعام أي  هذه إذ متعلق بأنبياء إذ جعل فيكم أنبياء )) ((مث بني هذه النعمة فقال:  بشكرها .

؛ وينبغي أن جنعلها  يف هذه للظرفية إذ جعل فيكم )) ((وقوله:  اذكروا إنعام اهللا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء .

؛ ألن النيب يكون من ثقة قومه ومن أشراف قومه  ؛ بل نقول فيكم أنبياءعلى معناها وأال جنعلها مبعىن من منكم 

فيها  أنبياء )) ((إذ جعل فيكم أنبياء )) و وهو الذي بعث في األميين رسوال منهم )) (( وهي كقوله تعاىل:

نبياء الرسل أو وهل املراد هنا باأل وكالمها قراءة صحيحة ألما سبعيتان . أنبئاء )) ((و أنبياء )) ((قراءتان: 

إذ  وجعلكم ملوكا )) (( ؛ ألن فيهم رسال وفيهم أنبياء بال رسالة . حيتمل هذا وهذا األنبياء الذين دون الرسل ؟

جعلكم ملوكا  ((وامللوك قال:  ؛ فيكم أنبياء )) ((، األنبياء قال:  ؛ وتأمل الفرق بني األنبياء وامللوك سريه ملوكا

ألن أي واحد منهم ميكن أن يكون ملكا خبالف  ؛ ية كاألوىل ولكنه جعل امللك عامافهل معىن العبارة الثان ))

 جعلكم ملوكا )) ((ومل يقل: جعلكم ملوكا؛ أو يقال  فيكم أنبياء )) ((؛ وهلذا قال: النبوة فإا من عند اهللا

وامللوكية هنا اعتبارية أي باعتبار كونكم خدما أذالء آلل فرعون أصبحتم اآلن أحرارا متلكون أنفسكم وال أحد 



) أي جعل فيكم ملوك؛ ولكنه يف جعلكم ملوكا ) ((، حيتمل مبعىن  ؟ اجلواب حيتمل هذا وهذا يقيدكم مبا يريده

أن يكون نبيا خبالف امللك فإنه رمبا يكون أي واحد ألنه ليس كل أحد يستطيع  فيكم أنبياء )) ((النبوة قال: 

؛ أو أن املراد بامللكية هنا امللكية النسبية يعين باعتبار أنكم كنتم أذالء وخدما آلل فرعون أصبحتم اآلن  ملكا

 آتاكم )) (( وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين )) (( ؛ والشك أن هذا وهذا حصل . مالكني ألنفسكم

مبعىن  آتاكم )) ((مبعىن جاءكم، و أتاكم )) ((أن  )) آتاكم (( و أتاكم )) ((؛ والفرق بني  اكممبعىن أعط

؛ املفعول األول يف هذه اآلية  ؛ لكن ليس أصلهما املبتداء واخلرب تنصب مفعولني آتاكم )) ((؛ وهلذا  أعطاكم

أصلها مل يؤته لكن حذف  لم يؤت )) ((وقوله:  ، يعين الذي مل يؤت أحدا من العاملني . الكاف والثاين من

؛ وعلى هذا فتكون أحدا مفعوال ثانيا  العائد الذي يعود على اسم املوصول، واألصل ما مل يؤته أحدا من العاملني

، بل والذين يف وقتكم؛ وهنا تأمل  أي من العاملني الذين سبقوكم أحدا من العالمين )) (( أو أوال ؟ ثانيا نعم .

؛ لو قال: ما مل يؤيت  فرق وبينهما ))يؤت ما لم  ((ه الصالة والسالم: ما مل يؤيت، ما مل؛ بل قال: أنه مل يقل علي

؛ لكن إذا قال ما مل يؤت  صار بنو إسرائيل أو صار قوم موسى أكرب الناس إىل يوم القيمة ومل يعط أحد مثلهم

مث قال:  هللا ـ ما مل يؤت بين إسرائيل وال غريه .يعين يف املاضي وهو كذلك ألن اهللا تعاىل آتى هذه األمة ـ واحلمد 

يا قوم  (( . نستمر أو يف أسئلة ؟ نستمر طيب يا قوم ادخلوا األرض المقدسة التي كتب اهللا لكم )) ((

يف هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي للداعية أن   الظاهر نأخذ الفوائد ؟ طيب الفوائد . ادخلوا األرض المقدسة ))

 (؛ وهلذا جاءت األثر:  ؛ ألن تذكريهم النعم يوجب هلم حمبة اهللا يوجه إليهم اخلطاب بنعم اهللا عليهميذكر من 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه كلما أنعم اهللا على عبده نعمة وجب  . أحبوا اهللا لما يغذوكم به من النعم )

اآلية الكرمية: اإلشارة إىل أن األنبياء أو إىل أن ومن فوائد هذه  عليه من السمع والطاعة ما مل جيب على غريه .

جعل فيكم أنبياء وجعلكم  ((؛ ألن اهللا قدم ذلك على امللك فقال:  وجود األنبياء بني الناس من أكرب النعم

  والشك أن حاجة الناس إىل ذلك أعظم من حاجتهم إىل امللك وإن كانوا حيتاجون إىل هذا وإىل هذا . ملوكا ))

والعلماء ورثة  إذ جعل فيكم أنبياء )) ((؛ وجهه ؟  هذه اآلية الكرمية: تقدمي مقام العلماء على األمراء ومن فوائد

؛ إما من امللوك أو من وراثتهم أو نوام أو ما أشبه ذلك   واألمراء من هذا القسم وجعلكم ملوكا )) ((األنبياء 

 ؛ أنعم اهللا عليه نعمة عظيمة حتتاج إىل التدبر وهو كذلك ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من رزقه اهللا علما فقد .

؛ لو قدرت  ، وأنت بنفسك اآلن تعرفها بنفسك ألن نيب اهللا موسى صلوات اهللا وسالمه عليه ذكرهم ذه النعمة

نفسك جاهال ال تدري كيف تتوضأ وال كيف تصلي وال ما الواجب يف الوضوء وال ما الواجب يف الصالة وال ما 

؛ فإذا من اهللا عليك من األشياء فهي نعمة عظيمة ال  ت الوضوء وال ما مبطالت الصالة لكنت أعمىمبطال



يقابلها نعمة السيما وأن هذه األمة ـ واحلمد هللا ـ تشعر بأا وارثة ألفضل األنبياء حممد صلى اهللا عليه وعلى آله 

ومن فوائد هذه اآلية  . صلوات اهللا وسالمه عليه ، العلماء من هذه األمة يشعرون ذا أم وارثون حملمد وسلم

، أن  ؛ ممكن ؟ على املعىن الثاين الكرمية نذكرها هل توافقون أم ال: أن فك احلجر عن احملجور عليه من نعمة اهللا

 فك احلجر عن اإلنسان من نعم اهللا عليه ألنه يأخذ شيء من احلرية وأنتم تعرفون احلجر فيما سبق يف الفقه .

 فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن يذكر تذكريا خاصا مبا أنعم اهللا به على الشخص نعمة خاصةومن 

لو قال قائل: هذا يؤدي إىل أن يعجب املخاطب  آتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين )). ((؛ وذلك لقوله: 

؛ أما إذا كان ذكرها للشيء يستلزم  قام مقال، ولكل م قلنا إذا خيف هذا الشيء منع بنفسه ويقول أنا من أنا ؟

؛ ولذلك كان الناس يتوسلون إىل آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى بأيش؟  أن يقوم بأمر اهللا فليذكر وال يكتم

   مبا خصهم اهللا به من املناقب والكرامات .

  هل الرتغيب يف الوعظ مقدم على الرتهيب ؟  السائل :

؛  قد يكون احلكمة أن ال تنفر الناس بذكر التخويف والوعيد وقد يكون بالعكس؛  لكل مقام مقال الشيخ :

؛ لكن مع  فهنا رمبا يكون جانب التخويف أفضل ؛ فمثال إذا كنت ختاطب شخصا معني منغمسا يف اآلثام

حيث ذكر  والذين يدعون مع اهللا إلها آخر )) ((؛ واذكر قول اهللا:  التخويف تقول يا أخي باب التوبة مفتوح

   لكل مقام مقال ما ميكن أن تذكر شيء معني . إال من تاب )) ((أمهات العظائم ومع ذلك قال: 

  ما هي مقاصد الناس يف رد احلق ؟  السائل :

باإلنسان؛ وحنن نعلم أن علماء بين  يكون استكبار وقد يكون من شبهة ,قد ، رد احلق  أي نعم الشيخ :

لكن عوام  أولم يكن لهم آية أن يعلمهم علماء بني إسرائيل )) ((ألن اهللا يقول: إسرائيل ردوا احلق استكبارا 

هو الذي بعث في األميين  ((؛ منها أن علماءهم يقولون إن حممدا عريب واهللا يقول:  بين إسرائيل هلم شبهة

   يشككون . وآخرين منهم لم يلحقوا بهم )) ((مث ال يذكرون هلم قوله:  رسوال منهم ))

(( وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء ؛  باهللا من الشيطان الرجيم أعوذ

وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا األرض المقدسة التي كتب اهللا لكم وال 

جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها  ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما

فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجالن من الذين يخافون أنعم اهللا عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا 

دخلتموه فإنكم غالبون وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها 



إنا هاهنا قاعدون قال رب إني ال أملك إال نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم فاذهب أنت وربك فقاتال 

  . الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في األرض فال تأس على القوم الفاسقين ))

ة اهللا عليكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعم ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

مل نذكر فوائد هذه اآلية ؟  إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين ))

عن موسى عليه الصالة  يا قوم )) ((قال اهللا تعاىل:   فسرناها إذا ما مت تفسريها ؟ كيف يا أخي ؟ فوائد ؟

؛ شيء األول أنه أن فيه شيئا  اء هنا يا قوم يتضمن شيئنيوالند يا قوم ادخلوا األرض المقدسة )) ((،  والسالم

؛ والثاين أيضا أنه قال  من استدالهلم وأم لن يتفطنوا ومل يستمعوا إىل اخلطاب إال إذا ورد بالنداء وبلفظ القومية

دسة التي  ادخلوا األرض المق (( يا قوم استعطافا هلم ألنه فرق بني أن يكون املخاطب من قوم أو من غري قوم .

مث قوله:  ادخلوا األرض )) ((؛ قال:  مل يقل: قالوا حىت تدخلوا ادخلوا األرض )) ((كلمة   كتب اهللا لكم ))

؛ األوىل: ادخلوا  ؛ ففي هاتني اجلملتني بشارتان أيضا فيها بشارة بأم سوف يغلبون التي كتب اهللا لكم )) ((

؛ ألن الكتابة تتنوع إىل نوعني: كتابة  والكتابة هنا هي الكتابة القدرية؛  ؛ والثانية: اليت كتب اهللا لكم األرض

والكتابة  كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) : ((شرعية مثل قوله تعاىل

وقوله:  .ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحين ))  ((قدرية مثل قوله تعاىل: 

إعادة كتب عليهم وال قلت إن الكتابة هنا كتابة قدرية ال شرعية؛ لو كانت شرعية لتعدت  كتب اهللا لكم )) ((

أي ال ترجعوا بعد أن كنتم مدبرين على القتال على أدبارهم؛ ألن  وال ترتدوا على أدباركم )) (( يستقيم املعىن .

ال  فتنقلبوا خاسرين )) (( يا شديدا عن التويل يوم الزحف . النقوص على الدبر والرجوع هزمية وذل وهلذا ي

وخاسرين حال من واو يف  فتنقلبوا خاسرين )) ((؛ وهلذا قال:  ؛ واالنقالب يشعر خبيبة األمل ترتدوا فتنقلبوا

جبارين  قالوا يا موسى إن فيها قوما ((   .؛ فماذا كان اجلواب ؟ كان اجلواب كما تسمعون اآلن  قوله: تنقلبوا

؛ وهذا الشك أنه جفاء يف  قالوا يا موسى  انظر اخلطاب يا موسى ومل يقولوا يا نيب اهللا وال يا رسول اهللا، ))

؛ وهلذا ى اهللا هذه األمة أن خياطبوا الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم بامسه يف  خماطبة أن خياطبوا نبيهم بامسه

ال تجعلوا  ((على أحد التفسريين لقوله:  كدعاء بعضكم بعضا ))ال تجعلوا دعاء الرسول بينكم   ((قوله: 

ألن بعض العلماء يقول املعىن ال تدعوه بامسه كما يدعوا بعضكم  دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ))

؛ وإن كانت اآلية تشمل هذا املعىن وتشمل املعىن الثاين وهو أنه إذا دعاكم ال جتعلوا دعاءه كدعاء  بعضا

يا أيها الذين  ((كم بعضا إن شئتم أجبتم وإن شئتم مل جتيبوا بل جيب عليكم أن جتيبوا، قال اهللا تعاىل: بعض



 يا موسى إن فيها قوما جبارين )) ((؛ هنا قالوا:  آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ))

واجلبار  إن فيها قوما جبارين )) (( . فذكروا العلة تدل على جبنهم وخورهم وضعف عزميتهم بل عدم عزميتهم

؛ وإىل  هو العايت الكبري اجلسم الطويل مأخوذ يف اللغة العربية خنلة جبارة والنخلة اجلبارة هي النخلة القوية العالية

 ((؛ إذا  يعين قويا عاليا ال يتناول اإلنسان مثره بيده ار خنلهاآلن هذا املعىن موجود يقال فالن عنده بستان جب

؛ والثاين ؟ أقوياء  عتاة األخالق أقوياء األجساد، هذا املعىن يعين يدور على هذا املعىن: عتاة األخالق جبارين ))

،  ل الصبيانسبحان اهللا هذا قو  وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها )) (( ، ال نستطيع أن نقاتلهم . األجساد

؛ وهذا مما يدل على سفاهة بين  لن ندخلها حىت خيرجوا منها من يقاتلون إذا مل يكن فيها أحد ؟ ال شيء

 فإن يخرجوا منها فإنا داخلون )) ((؛ لن يدخلها حىت خيرجوا منها وأيضا أكدوا هذا املعىن بقوهلم:  إسرائيل

. خروجهم ألن إن الشرطية تتميز .؛ كأم يستب . خرجوا مل يقولوا: فإذا إن يخرجوا )) ((وتأمل قوهلم هذا: 

؛ لكن إذا تدل  عن إذا بأن إن يكون فعل الشرط فيها حاصال وغري حاصل بل قد يكون من األشياء املستحيلة

؛ جتد الفرق بينها وبني قولك:  ، انتبه ! أنت إذا قلت: إن قام زيد قمت على وقوع الشرط لكن املوقت  الشرط

؛  ؛ فهو شرط للتوقيت توقيت القيام زيد قمت؛ أليس كذلك ؟ إذا قام يعين معناها ال أقوم إال إذا قامإذا قام 

لكن إن قام زيد قمت شرط حلصول القيام وقد حيصل وقد ال حيصل وقد يكون من املستحيل أن حيصل كما يف 

لئن  ((؛ يف حق الرسول:  ق اهللاهذا يف ح قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين )) ((قول اهللا تعاىل: 

؛ وال الثاين  ، ال األول وهو أن يكون للرمحن ولد وكال األمرين ممتنعان غاية االمتناع أشركت ليحبطن عملك ))

فإن  ((إذا هم يقولون:  وهو أن يشرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم الداعي إىل اإلخالص والتوحيد .

؛ ولذلك ابتلوا بالتيه كما  يعين كأم مستبعدين غاية االستبعاد أن خيرجوا منها )يخرجوا منها فإنا داخلون )

فإن يخرجوا منها فإنا  ((وتأمل أيضا قوهلم:  سيأيت إن شاء اهللا وهو الضياع وعدم االهتداء إىل هذا املكان .

؛  دوا الدخول ؟ ما حيتاجيعين يؤكد دخوهلم إذا خرج هؤالء، وإذا خرج هؤالء هل حيتاج إىل أن يؤك داخلون ))

لكن ـ سبحان اهللا ـ إذا تأمل حال هذه األمة الغضبية وجد أم يف غاية السفاهة يف العقول كما أم يف غاية 

"  ة اللهفانثاإغالضالل يف الدين ؛ ومن رأى مزيد بيان يف هذا األمر فلريجع إىل كتاب ابن القيم رمحه اهللا يف " 

قال رجالن من الذين يخافون أنعم اهللا عليهما  ((  صائص امللل ملا ال مزيد عليه .فإنه تكلم رمحه اهللا عن خ

قال رجالن من الذين يخافون أنعم  ((؛ ؛ أوال نسأل عن تركيب هذه اآلية الكرمية  ادخلوا عليهم الباب ))

   اهللا عليهم ))

  ؛ أو معرفة ؟  رجالن معروف أا نكرة الشيخ :



  نكرة  الطالب :

   ؟ قال رجالن )) ((؟  تأمل الشيخ :

  ؛  نكرة الطالب :

 جيب أن تكون ما صفة لرجالن من الذين يخافون )) (( ؟ نعم رجالن نكرة . باإلمجاع ؟ ما فيه خمالفة الشيخ :

   ، جيب أن تكون صفة لرجالن



؛ فهو  ؛ أليس كذلك ؟ إذا قام يعين معناها ال أقوم إال إذا قام جتد الفرق بينها وبني قولك: إذا قام زيد قمت

؛ لكن إن قام زيد قمت شرط حلصول القيام وقد حيصل وقد ال حيصل وقد يكون  شرط للتوقيت توقيت القيام

هذا يف حق  للرحمن ولد فأنا أول العابدين ))قل إن كان  ((من املستحيل أن حيصل كما يف قول اهللا تعاىل: 

وكال األمرين ممتنعان غاية االمتناع، ال األول وهو أن  لئن أشركت ليحبطن عملك )) ((؛ يف حق الرسول:  اهللا

؛ وال الثاين وهو أن يشرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم الداعي إىل اإلخالص والتوحيد  يكون للرمحن ولد

؛  يعين كأم مستبعدين غاية االستبعاد أن خيرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون )) ((قولون: إذا هم ي .

 ((وتأمل أيضا قوهلم:  ولذلك ابتلوا بالتيه كما سيأيت إن شاء اهللا وهو الضياع وعدم االهتداء إىل هذا املكان .

، وإذا خرج هؤالء هل حيتاج إىل أن  هؤالءيعين يؤكدون دخوهلم إذا خرج  فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ))

يؤكدوا الدخول ؟ ما حيتاج ؛ لكن ـ سبحان اهللا ـ إذا تأمل حال هذه األمة الغضبية وجد أم يف غاية السفاهة يف 

العقول كما أم يف غاية الضالل يف الدين ؛ ومن رأى مزيد بيان يف هذا األمر فلريجع إىل كتاب ابن القيم رمحه 

قال رجالن من الذين  ((  " فإنه تكلم رمحه اهللا عن خصائص امللل ملا ال مزيد عليه . غاثة اللهفاناهللا " إ

قال رجالن  (( .؛ أوال نسأل عن تركيب هذه اآلية الكرمية  يخافون أنعم اهللا عليهما ادخلوا عليهم الباب ))

  من الذين يخافون أنعم اهللا عليهم ))

  ؛ أو معرفة ؟  رجالن معروف أا نكرة الشيخ :

  ؛  نكرة الطالب :

  ؟ قال رجالن )) ((تأمل  الشيخ :

  ؛  نكرة الطالب :

جيب أن تكون ما صفة  من الذين يخافون )) (( باإلمجاع ؟ ما فيه خمالف ؟ نعم رجالن نكرة . الشيخ :

 ((؛ و هلا؛ ألن النكرة ما يأيت بعدها من مجلة و شبهها يكون صفة  ، جيب أن تكون صفة لرجالن لرجالن

   صلة املوصول . من الذين يخافون )) (( ، هذه صلة املوصول يخافون ))

؟ أو منصوبة بفعل حمذوف ؟ أو ماذا  يخافون )) ((هنا مفعول  أنعم )) ((هل  أنعم اهللا عليهما )) (( الشيخ :

   ؟أم ال يخافون )) ((، أقول هل هي مفعول  ما أسأل عن إعراا أنعم )) ((؟ أنا أسأل عن 

  ؛  فعل الطالب :

 ((؛  حمذوف نقدر ـ إن شاء اهللا ـ بعد يخافون ))(( ، مفعول  هذه فعل ليست مفعوال أنعم )) ((نعم  الشيخ :

فعل مجلة الفعلية حملها من اإلعراب  أنعم )) من الذين يخافون أنعم اهللا عليهما )) (( ((،  هذه فعل أنعم ))



؛  ألا نكرة خصصت والنكرة إذا خصصت جاز وقوع احلال منها؛ ؛ وجيوز أن تكون حاال منها  صفة لرجالن

 ؟ لكن قد يقول قائل: أليس األنسب تركيبا أن يقال: قال رجالن أنعم اهللا عليهما من الذين خيافون  عرفتم ؟

، إن قدر أا حال  أوىل باملواالةالتابع  إن قدر أا حال فالوصف أنعم اهللا عليهما )) ((؛ ألن  اجلواب: ال

؛ ألن احلال تابعة ملوصوفها معىن مفارقة له إعرابا خبالف الصفة اليت  فالوصف التابع ملوصوفه إعرابا أوىل باملواالة

من الذين  ((؛ ثانيا: أن  ؛ فنقول: هذه إن جعلناها حاال فإا تكون متأخرة عن الوصف املباشر هي النعت

؛  ، والنعت باملفرد أوىل باملواالة من نعت للجملة مجلة أنعم )) ((،  لة فهي يف حكم املفردشبه مج يخافون ))

من الذين يخافون  ((؛ فلهذا كانت الفصاحة تقتضي تقدمي  ألنه إما النعت أن يكون مفرد أو شبه مجلة أو مجلة

،  وليس لنا يف معرفة عينهما ضرورة،  إن اهللا سبحانه وتعاىل مل يبني من هذان الرجالن قال رجالن )) (( )) .

؛ أما أن نعرف من مها فلو كان هذا من األمر الذي تنبين عليه العقيدة لكان اهللا  ؛ املهم ماذا قاال ليس لنا ضرورة

خيافون من  إن الذين يخافون )) ((وقوله:  بينه إما يف القرآن أو على لسان الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم .

مباذا  أنعم اهللا عليهما )) ((وقوله:  حمذوف تقديره: اهللا . يخافون )) ((؛ وهلذا نقول إن مفعول  ؟ خيافون اهللا

؛ ألن خوف اهللا يستلزم  ؛ أول: خوف اهللا عزوجل فإن خوف اهللا من أكرب النعم أنعم ؟ أنعم اهللا عليهما بأمور

، بقوة النفس ألما اآلن يقابالن من ؟ يقابالن  يا: أنعم اهللا عليهما بالقوةثان اجتناب حمارم اهللا والقيام بطاعته .

يدل على الشجاعة والعزمية  ؛ هذان الرجالن قابل األمة كلها مما ، قوم موسى كلهم قالوا له: لن ندخلها أمة

ألن الكثرة ليس شيء ؛  ؛ وهذه الشك أا نعمة إذا وفق اهللا العبد قوة وشجاعة وعدم مباالة بالكثرة ةالصادق

؛ ألن كل من قرأ البشائر اليت ذكر موسى عليه  ة الرأي، حصاف ة الرأيأنعم اهللا عليهما أيضا حبصاف مع احلق .

؛ نعم إذا أنعم اهللا  ادخلوا األرض املقدسة، والثاين: اليت كتب اهللا لكم الصالة والسالم الشك أنه سوف يقدم

ادخلوا  ((أوال  ادخلوا عليهم الباب )) ((يقول:  يكون أكثر من هذا .عليهما من هذه الوجوه الثالثة وقد 

؛ ألن هذه األرض كانت  ، املطهرة من الشرك ما معىن املقدسة ؟ قال العلماء معناها املطهرة األرض المقدسة ))

شمل ما يسمى ، أرض الشام اليت ت ، مث ما هي األرض ما املراد ا ؟ قال العلماء هي أرض الشام أرض األنبياء

؛ هذه األرض املقدسة ألا   ، أرض الشام كلها يف العصر احلاضر سوريا وفلسطني ومجيع املنطقة األردن وغريها

   كانت أرض األنبياء عليهم الصالة والسالم .

  هل صحيح أن جسد فرعون باق إىل اآلن ؟ السائل :

، أمل تعلم أن رأس  الناس خيلقون من ال شيء شيئا أنت تعلم أا مدة طويلة وتعلم أا مدة طويلة وأن الشيخ :

احلسني يف النجف ويف سوريا ويف مصر ؟ صاحب ثالثة رؤوس ـ تعاىل اهللا ـ، رجل يف حياته ليس له إال رأس وملا 



على ظهر املاء ورآه بنو  طفى؛ والظاهر لنا أن فرعون ملا  ؛ ما نصدق ذه األشياء له ثالثة رؤوس تمات صار 

؛ أما أن نقول أن الذي يوجد اآلن يف األهرام هو فرعون فهذا  أشبه هذا احليتان أو هأكلتو انتهى األمر، إسرائيل 

  ال نصدق وال نكذب .

؛  ، آيتنا حنن كالم اهللا عزوجل ، حنن نصدق كالم اهللا سواء رأينا اجلسم أم مل نراه حنن ما يهمنا اجلسم الشيخ :

   الذين كانت مرعبة .لكن آية على أنك هلكت فإلسرائيل 

يقول اليهود اليوم إن أرض الشام اليوم هي أرضهم وذلك أن أجدادهم كانوا فيها كما دلت عليها آيات  السائل :

  املائدة فما الرد عليهم ؟

نرد على هذه الشبهة بأا هي نعم هي مكتوبة هلم يف زمنهم ألم عباد اهللا عباد اهللا الصاحلون كما قال  الشيخ :

أما بعد أن كفروا  )) ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحون ((تعاىل:  اهللا

أن األرض يرثها  ((، كالم اهللا يصدق بعضه بعضا  وصار اإلميان بأمة مبحمد فهي مكتوبة ملن ؟ ألمة حممد

وسى خياطب قوما يف عهده آمنوا به ، نقول إن م وهم بعد أن كفروا مبحمد ليسوا صاحلني عبادي الصالحون ))

ختلف الصالح وأقوهلا مبرارة ملا ختلف الصالح يف هذه األمة صار هذا التسليط من ؛ ولذلك ملا  وصدقوا رسالته

   اليهود على هذا اجلزء من األرض .

فماذا  وقع البعض يف حتجيم قضية الصراع مع اليهود على أا صراع على األرض وليس صراعا عقديا السائل :

  نقول ؟

؛ ألن الواجب علينا أن نقاتل اليهود ومن غري اليهود ممن كفروا باهللا ال على  نعم هذا من فوات الصالح الشيخ :

،  ؛ فيجب تعديل النية وإصالح العمل قبل كل شيء أساسها ولكن على أساس العقيدة وهلذا صاروا هم أقوى

   إذا عدلت النية وأصلح العمل حصل خريا كثريا .

وإذ واعدنا أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى 

قتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فا

بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى اهللا جهرة فأخذتكم 

الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن 

   .ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ))  والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما



،  يعين اذكر وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل )) ((قال اهللا تبارك وتعاىل: 

إنكم ظلمتم  ((قوله:  . إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم )) ((أو اذكروا يا بين إسرائيل 

 تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا )) ((ظلم أنه النقص، ومنه قوله تعاىل: األصل يف ال أنفسكم ))

هنا  يف الواجبات . احملارم والتقصري ماحتق، العدوان يف ا ؛ وأطلق على العدوان والتقصري أي مل تنقص منه شيئا

مفعول  )) العجل ((؛ وهلذا نقول إن  أي باختاذكم العجل إهلا ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل )) ((يقول: 

الذي  ؛ وسبق أن هذا العجل هو متثال من الذهب ، التقدير: باختاذكم العجل إهلا واملفعول الثاين حمذوف األول

؛ قال املفسرون هذا اخلوار إمنا هو بواسطة  أخذوه من آل فرعون مث صنعوه متثاال على صورة العجل الذي له خوار

؛ قالوا  ه مفتوحا وتتعرج الريح يف هذا اجلوف مث خترج من الفم فيكون له صوت كخوار الثور، جعلوا دبر  الريح

بعضهم لبعض إن موسى عليه الصالة والسالم ذهب إىل إهله يطلبه وأنه تأخر يبحث عنه ألنه كان ذهب على 

ذا حكمة من اهللا عزوجل ؛ وه أنه سيغيب ثالثني يوما لكنه زاده اهللا عزوجل عشرا فتم ميقات ربه أربعني ليلة

، قال اهللا  ؛ قالوا إن موسى ذهب يطلبه إهله وهذا هو إهله، يقولون هذا إهلكم وإله موسى فنسي وابتالء وامتحان

هم اختذوا العجل ظاملني بذلك  أفال يرون أنه ال يرجع إليهم قوال وال يملك لهم ضرا وال نفعا )) ((تعاىل: 

 ال تقتلوا أنفسكم )) ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  جيب أن ترعاها حق رعايتها؛ ألن النفس أمانة عندك  أنفسهم

فنهانا أن نظلم أنفسنا مما  ال تظلموا فيهن أنفسكم )) ((فجعلنا أمناء على أنفسنا وانا أن نقتل النفس وقال: 

إنكم ظلمتم أنفسكم  ((؛ وهلذا قال:  يدل على أن أنفسنا أمانة عنده وأنه ال جيوز التفريط ذه األمانة

؛ لكن   ؛ فتابوا إىل بارئكمتوبوا أي ارجعوا  إلى باريكم )) ((ويف قراءة:  باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم ))

طريق توبتهم؛ قالوا إن اهللا ألقى إليهم ظلمة اقتلوا أنفسكم هذه  فاقتلوا أنفسكم )) ((؟ قال:  كيف توبتهم

؛ وليس املعىن أنه  م خنجرا وقيل له اقتل من أمامك فقتلوا أنفسهموحشروا يف مكان وأعطي كل واحد منه

؛ وتعلمون أن القبيلة الواحدة تعترب نفسا  ؛ كل واحد يقتل أخاه دعاهم إىل االنتحار أن يقتل كل واحد نفسه، ال

بارئكم )) ذلكم خير لكم عند  ((؛ قال موسى عليه الصالة والسالم:  ففعلوا فاقتلوا أنفسكم )) ((؛  واحدة

 ((؛  أي عند خالقكم وهو اهللا عزوجلخير لكم عند بارئكم))  ((املشار إليه التوبة ذه الطريقة  ذلكم )) ((

فتاب  ((؛ لكن اهللا تعاىل يتوب على من تاب  يعين ملا تبتم فتاب عليكم مع أن ذنبهم عظيم فتاب عليكم ))

اجلملة هنا تعليل للحكم السابق هلا وهو  تواب الرحيم ))إنه هو ال ((أي رفع عنكم اإلمث والعقوبة  عليكم ))

  ؛ وتوبة اهللا على العبد تنقسم إىل قسمني: ، التواب مجع تائب والتواب مجع تائب تاب عليكم )) ((قوله: 



 ((: ؛ والقسم الثاين قبوله للتوبة ؛ أما األول وهو توفيقه للتوبة فهو قوله تبارك وتعاىل القسم األول توفيقه للتوبة

أنفسهم وظنوا أن ال األرض بما رحبت وضاقت عليهم  عليهم وعلى الثالثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت

وأما الثاين وهو قبول التوبة ففيه قوله  . أي وفقهم للتوبة ليتوبوا من اهللا إال إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا )) ملجأ

أي  الرحيم )) (( فتوبة اهللا سبحانه وتعاىل نوعان كما مسعتم . وهو الذي يقبل التوبة عن عباده )) ((تعاىل: 

؛ أما الرمحة اخلاصة فهي  ؛ وهذه الرمحة العامة ، ورمحة اهللا سبحانه تعاىل واسعة تشمل املؤمن والكافر ذو الرمحة

محان الدال وقد جاءت الرحيم ذه الصيغة وبصيغة الر وكان بالمؤمنين رحيما ))  ((للمؤمنني كما قال تعاىل: 

يف هذه اآلية   . يعذب من يشاء ويرحم من يشاء )) ((على السعة والعظمة وبصورة الفعل كما قال تعاىل: 

،  ؛ منها: بيان نصيحة موسى عليه الصالة والسالم لقومه، حيث بني هلم الذنب وحثهم على أن يتوبوا منه فوائد

،  ومنها: أن معصية اإلنسان ظلم لنفسه . بارئكم )) فتوبوا إلى ((وقال:  إنكم ظلمتم أنفسكم )) ((فقال: 

ألم إذا قالوا إن اإلنسان  ؛ ؛ وعلى هذا فيكون يف ذلك إبطال لقول املعتزلة القدرية معصية اإلنسان ظلم لنفسه

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه جيب  مستقل بعمله نقول إذا اإلنسان يكون ظاملا لنفسه حيث يعمل املعاصي .

فكما أننا منهيون  ظلمتم أنفسكم )) ((؛ لقوله:  على اإلنسان أن يعامل نفسه بالعدل كما يعامل غريه بالعدل

وهل ميكن أن نستدل ا على أنه ال جيوز لإلنسان أن يتربع  عن ظلم الناس فنحن منهيون عن ظلم أنفسنا.

، إن كان بعد موته فهذا  أعضائه فهو ظامل لنفسه؛ ألنه إذا تربع بشيء من  بشيء من أعضاءه لغريه ؟ نعم ميكن

وإن كان  كسر عظم الميت ككسره حيا ) (انتهاك حلرمته بعد املوت وقد قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

؛ يف هذا ظلم لنفسه  ، ولنقل إا إحدى الكليتني يف حياته فهو ظلم لنفسه بفقد هذا العضو الذي تربع به

؛ فإذا فقدت  هما عبثا بل مها متعاونتان على تصفية الغذاء الذي يتخلى العروق والبدن مل خيلقألن اهللا ؛ بالشك

، ال يقال  ؛ ال يقال إا تقوم مقام ثنتني إحدامها صار العمل على واحدة منهما وما أقرب أن تكل ومتل وتعتب

؛  ناك فرقا بني عملية الكال وعملية العينني؛ ألن ه إن الواحد تقوم مقام اثنتني كما أن العني تقوم مقام العينني

وهلذا قال العلماء رمحهم اهللا: لو أن شخصا جنا على عني أعور فتلف فعليه دية كاملة ألنه أذهب بذهاا البصر 

فيمكن أن نأخذ من هذه اآلية أنه حيرم على اإلنسان أن يتربع بشيء من أعضائه ألنه سوف  خبالف الكلية .

، مث نقول هب أنه قام بالوظيفة لكن لو طرد عليه املرض معناه ليس هناك ما  قي يف تعب شديديبقى العضو البا

، يعين العطف على املريض  ؛ وأما مسألة إن هذا من باب املساعدة والعطف وما أشبه ذلك يقوم مقامه فيهلك

؛  اآلية الكرمية: وجوب التوبة من فوائد فيقال: لكن نفسك أبدأ، ابدأ بنفسك مث مبن تعول وهنا ال جمال لغريك .

الشرط  :؛ وهلا شروط والتوبة هي رجوع اإلنسان من معصية اهللا إىل طاعة اهللا . فتوبوا إلى بارئكم )) ((لقوله: 



 :والرابع . اإلقالع عنه يف احلال :والثالث . الندم على ما وقع من الذنب :والثاين . اإلخالص هللا عزوجل :األول

اإلخالص  :، أوال هذه شروط مخسة ؛ أن تكون التوبة يف وقت قبول التوبة :واخلامس . العزم على أن ال يعود

من عمل  (؛ وقوله يف احلديث القدسي:  والتوبة من العبادة فاعبد اهللا مخلصا له الدين )) ((ودليله قوله تعاىل: 

 الندم على ما حصل وأن يتمىن بكل قلبه أنه مل يقع :الشرط الثاين . عمال أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )

؛ ألنه إذا مل يندم مل ميكن أن تتحقق التوبة يعين إذا كان عنده سواء أن فعل أم مل يفعل فأين التوبة ؟ فالبد من 

ويتمىن  يصطنع بأن حيزن :نقول قد يقول القائل: الندم انفعال نفسي كيف يصطنع اإلنسان االنفعال ؟ الندم .

يعين هذا دليل عقلي كيف  ؛ ألنه كيف يتوب اإلنسان والثالث: اإلقالع عن الذنب يف احلال ه مل يفعل .أن

ولم يصروا على  ((قال اهللا تعاىل:  ، وامتناعه شرعا يتوب اإلنسان من شيء هو متلبس به ؟ هذا امتناعه عقال

مي فالبد من التخلص من هذا األمر؛ إما ومن ذلك أنه إذا كانت املظلمة يف حق آد . ما فعلوا وهم يعلمون ))

بإحسانه إليه وإما بالتحلل منه؛ فمثال إذا سرق اإلنسان ماال من شخص وتاب إىل اهللا فماذا يصنع ؟ ال تتم 

؛ فإن مل جيد مالكه وأيس من وجوده أو من وجود ورثته  ، البد وإال فهو كاذب توبته حىت يرد املسروق إىل مالكه

الشرط الرابع: العزم على أال يعود يعين يعزم بنفسه أنه لن يعود أبدا إىل  هللا تعاىل يعلم ذلك .فليتصدق به عنه وا

والشرط هنا العزم على أن ال يعود أو  هذا الذنب؛ ألنه إذا تاب وهو حيدث نفسه أنه قد يعود إليه فليس بتائب .

لو عاد بعد أن عزم أن ال يعود فهل ينتقض ؛ وبناء على ذلك نقول  العزم على أن ال يعود  الشرط أن ال يعود ؟

اخلامس: أن تكون يف وقت تقبل فيه  ، التوبة األوىل لن تنتقض، عليه أن جيدد توبة للذنب اجلديد . التوبة ؟ ال

؛ الوقت  ؛ وقت خاص ووقت عام ؛ وهذا وقتان ؛ فإن كانت التوبة يف وقت ال تقبل فيه التوبة مل تنفعها التوبة

وليست التوبة للذين  ((اخلاص هو حضور األجل فإذا حضر أجل اإلنسان مل تنفعه التوبة؛ لقول اهللا تعاىل: 

؛ وقد بني اهللا  هؤالء ليس هلم توبة يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت اآلن ))

قال آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو حتى إذا أدركه الغرض  ((تعاىل وقوع ذلك تطبيقا يف قصة فرعون 

وقد عصيت قبل وكنت من  ((؟ يعين آآلن تتوب  آآلن )) ((فقيل له:  إسرائيل وأنا من المسلمين ))

. كما تعلمون من مشرقها إىل .؛ ألن الشمس  . أما الوقت العام فهو خروج الشمس من مغرا المفسدين)).

؛ ولكن  اء العامل عادت الشمس من مغرا فإذا رآها الناس آمن الناس أمجعون؛ إذا أذن اهللا تعاىل بفن مغرا

؛ وإذا كانت هذه  )) ال ينفع نفسا إيمانها أو لم تكن آمنت من قبل أو كسبت من إيمانها خيرا ((حينئذ 

ة إىل اهللا ؛ فبادر بالتوب هي الشروط دل ذلك على وجوب مبادرة التوبة ألن اإلنسان ال يدري مىت يفجؤه املوت

؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم:  يف حق اهللا وبادر بالتوبة يف حق العباد بأداء احلقوق إىل أهلها



توبوا إلى ف ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن التوبة مقبولة حىت من الشرك . مطل الغني ظلم ) (

ومن فوائدها: أن اإلنسان قد يكون بعد التوبة خري منه  التوبة حىت من الشرك .، يقبل اهللا  وهو كذلك بارئكم ))

ومن  . ذلكم خير لكم عند بارئكم )) ((؛ لقوله:  ، وهي أن اإلنسان قد يكون بعد التوبة خري منه قبلها قبلها

لعلماء احلكم أو فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات مقتضيات أمساء اهللا عزوجل، وهو الذي يسمى يف اصطالح ا

إذا فتوبته عليهم من مقتضى امسه  (( فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ))؛ لقوله:  األثر املرتتب على االسم

ومن املعلوم أن أمساء اهللا احلسىن ال يتم اإلميان ا إال بثالثة شروط فيما يتعدى وشرطني فيما ال   التواب .

؛ وأما إذا كان  ، وآمنت بأن له حياة اإلميان به إال إذا آمنت بأن اهللا هو احلي؛ احلي من أمساء اهللا ال يتم  يتعدى

؛  االسم متعديا فالبد من إثبات االسم وإثبات الصفة وإثبات ما يتعدى إليه هذا االسم وهو األثر أو احلكم

يم امسا من أمساء اهللا ؛ فالبد أن تؤمن الرح ؛ ألنك تقول رحم اهللا فالنا ، متعدي ؟ متعدي الرحم متعدي أو ال

؛ وهذه القواعد معروفة عند أهل العلم  ؛ والثالث: وأنه تعاىل يرحم ذه احلرمة من يشاء ومبا دل عليه من الرمحة

؛ فيقولون إنه مسيع بال مسع وعليم بال  خالفا ألهل البدع الذين قالوا إن أمساء اهللا جيوز أن تتخلف عنها الصفات

، ال ميكن  مجيع لغات العامل ال ميكن إال أن يكون املشتق داال على أصل اشتقاقه البد؛ هل هذا معقول ؟  علم

  ، هذا ممتنع يف مجيع لغات العامل . أن تصف األعمى بالبصري وال األصم بالسميع وال األخرص باملتكلم

حتى يخرجوا منها  قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجالن من الذين يخافون أنعم اهللا عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا 

دخلتموه فإنكم غالبون وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها 

ب إني ال أملك إال نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون قال ر  فاذهب أنت

  . الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في األرض فال تأس على القوم الفاسقين ))

أخذنا فوائدها ؟ إىل  قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين )) ((قال اهللا تعاىل: ؛ أظن قرأنا بعض ما قرأ ؟ نعم 

يف هذه اآلية الكرمية أن  )) قال رجالن من الذين يخافون أنعم اهللا عليهما ادخلوا عليهم الباب ... (( ؟أين 

قال  ((  ما فسرناها ؟ طيب .؛ اهللا تعاىل قد ينعم على بعض القوم ويفتح عليه مبا مل يفتح على أحد غريهم 

امسهما ال يتوقف عليه فهم القضية وفهم ب أم اهللا تعاىل الرجلني وذلك ألن تعيني الرجلني رجالن يخافون ))

؛ وهلذا تأيت آيات كثرية وأحاديث كثرية ليس فيها ليس فيها تعيني اإلنسان بعينه ألن املقصود هو فهم  الواقع

حمذوف والتقدير:  يخافون )) ((ذكرنا أن مفعول  من الذين يخافون أنعم اهللا عليهما )) ((وقوله:  القضية .

؛ فإن كانت حاال قلنا ال  ، وتصح أن تكون حاال لرجالن صفة أنعم اهللا عليهما )) ((نا أن ؛ وذكر  خيافون اهللا



؛ ألن احلال وإن كانت وصفا لصاحبها إال أا ختالفه يف اإلعراب خبالف النعت فإنه وصف وتابع  إشكال

وإن جعلت نعتا آخر فقد  )) أنعم اهللا عليهم ((على قوله:  من الذين يخافون )) ((؛ وهلذا قدم  لإلعراب

؛ ألن لدينا ثالثة  ألن النعت بشبه اجلملة ألصق باملنعوت من اجلملة من الذين يخافون )) ((أخرت عن قوله: 

؛  ؛ وإما أن ينعت باجلملة ؛ وإما أن ينعت بشبه اجلملة أن ينعت املوصوف ملا يطابقه يف اإلفراد أشياء: إما

أي سريوا إليهم وال  ادخلوا عليهم الباب )) ((وقوله:  شبه اجلملة . ة ؟وأيهما أقرب بشبه اجلملة أو اجلمل

؛ ألنه ما  بدون أن يكون هناك سابق علمادخلوا عليهم الباب ))  ((، إيتوهم بغتة  تشعروهم بأنكم سائرون

جياهد أهل مكة ؛ وهلذا سأل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ربه حني أراد أن  من قوم قوتلوا يف ديارهم إال ذلوا

ادخلوا  ((؛ أفهمتم ؟ وهلذا قال:  وفتح مكة سأل اهللا تعاىل أن يعمي األخبار عنهم حىت يضغطها يف دارهم

؛ أي العهد ؟  ؛ والباب فيها أل وأل هنا للعهد أي ال تنذروهم وال ختربوهم أنكم قادمون عليهم عليهم الباب ))

يعين إذا دخلتم الباب فإنكم غالبون ولن  لتموه فإنكم غالبون ))فإذا دخ (( العهد الذهين ، أي باب املدينة .

ملا أمر هذان رجالن هؤالء القوم  وعلى اهللا فتوكلوا )) (( ؛ وهذا إرشاد وتوجيه . ، ستكون الغلبة لكم يغلبوكم

وعلى اهللا  ((أن يأمنوا األسباب النافعة أرشدوهم على أن ال يعتمدوا على أنفسهم بل يتوكلون على اهللا فقال: 

؛ وهلذا  والفاء مزيدة لتحسني اللفظ توكلوا )) ((متعلق بقوله:  على اهللا )) ((واجلار وارور يف قوله:  فتوكلوا ))

، وال يصح هنا أن جعلها عاطفة يعين لو جعلناها عاطفة والواو عاطفة ما استقام  لو قيل: وعلى اهللا توكلوا لصح

ما هو التوكل ؟ التوكل قال العلماء إنه  فتوكلوا )) ((وقوله:   اللفظ .؛ لكن قال إا زيدت لتحسني الكالم

، أي أن يعتمد اإلنسان على ربه اعتمادا صادقا مع الثقة به وحسن الظن وفعل  صدق االعتماد على اهللا

بع: فعل ؛ والرا ؛ الثالث: وحسن الظن ؛ الثاين: مع الثقة به ، أربعة أصناف: صدق االعتماد على اهللا األسباب

؛ فمن اعتمد على اهللا لكنه هو يف شك  ؛ فإذا اجتمعت هذه األوصاف األربعة فهذا هو حقيقة التوكل األسباب

وإما  ؛ كذلك أيضا لو أنه اعتمد على اهللا ولكنه مل يثق تلك الثقة إما مبا يعلم من ذنوبه فإنه ليس مبتوكل حقيقة

، وحسن الظن يف التوكل  والثالث: حسن الظن يصدق التوكل . ذلك فإنه مل مبا يعلم من قصور األسباب أو لغري

وقوله مع  ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه )) ((؛ لقوله تعاىل:  أن يظن اإلنسان بربه تبارك وتعاىل أنه حسبه

 ؛ فإذا قلت انظر ؛ وهذا من متام حكمته ؛ إذ أن اهللا تعاىل يقدر الشيء بسببه فعل األسباب ألن هذا البد منه

، وقال  فالبد من سعي  هو الذي جعل األرض ذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه )) ((إىل قوله تعاىل: 

فالبد من فعل األسباب ولكن  فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اهللا )) ((تعاىل: 

وإما معلومة بالتجارب الذي يشهد له بشرط أن تكون األسباب شرعية، إما منصوصا عليها يف الكتاب والسنة 



؛ إذ ال يتوكل  هذا شرط يف إخالص التوكل على اهللا عزوجل وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين )) (( القدر .

 ((؛  ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه )) ((على اهللا متام التوكل إال من كان عنده إميان مبا وعد اهللا به يف قوله: 

قالوا يا  ((  وبعد هذه املشورة وهذا التوجيه احلسن النافع انظر اجلواب : وا إن كنتم مؤمنين ))وعلى اهللا فتوكل

وهذا النفي نفي لفعلهم  )) إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها(( موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها )) 

؛ وإذا ذهبوا عنها ؟  ندخلها ما داموا فيها، األول يعين ال ميكن أن  األول الشرعي أو نفي لفعل اهللا القدري ؟

؟ معلوم أنك إذا وجدت قرية خالية ما فيها أحد وأنت تريد أهلها معلوم أفسدته؛ لكن  ؛ هذا كالم هذا دخلوها

يقولون ملوسى  فاذهب أنت وربك فقاتال )) (( لن ندخلها ما داموا فيها )) . ((هذه عقلية بين إسرائيل 

به ؟ قال بعض املفسرين ربه هو هارون يعين أرادوا هارون ألن الرب يطلق على السيد اذهب أنت وربك؛ فمن ر 

، والظاهر أم أرادوا  ؛ لكن هذا بعيد ، واألكرب من األخوين يكون سيدا لألصغر منهما وهارون أكرب من موسى

   ىل اهللا وإىل رم تبارك وتعا ؛ ألن موسى يدعوهم إىل رب العاملني عزوجل



؛ فمن ربه ؟ قال بعض املفسرين ربه هو  يقولون ملوسى اذهب أنت وربك فاذهب أنت وربك فقاتال )) ((

هارون يعين أرادوا هارون ألن الرب يطلق على السيد وهارون أكرب من موسى، واألكرب من األخوين يكون سيدا 

؛ ألن موسى يدعوهم إىل اهللا وإىل  عزوجل، والظاهر أم أرادوا رب العاملني  ؛ لكن هذا بعيد لألصغر منهما

؛  ؛ فكأم من أجرفتهم وكربيائهم وغطرستهم يقولون مادام إنك رب اذهب أنت وربك فقاتال رم تبارك وتعاىل

ومع اذهب أنت وربك فقاتال ))  ((فأرادوا من اهللا أن ينزل امليدان ـ قاتلهم اهللا ـ ويقاتل مع من ؟ مع موسى 

؛ هنا يف مكاننا لن  ؛ ألن هنا للقريب وهنالك للبعيد هاهنا يف املكان القريب قاعدون )) إنا هاهنا ((ذلك 

؛ وال خيفى ما يف هذا  نتعدى سنبقى متفرجني عليك أنت وربك اذهب أنت وربك قاتال إنا هاهنا قاعدون

رب إني ال أملك إال نفسي  ((فماذا قال موسى ؟ قال:  ؛الكالم من الغطرسة واألجرفة واجلفاء ـ والعياذ باهللا ـ 

يعين ال أملك  إني ال أملك إال نفسي وأخي )) ((خياطب من ؟ خياطب ربه رب العاملني  رب )) وأخي )) ((

سأل اهللا أن  فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين )) (( ؛ ويقصد بأخيه: هارون . أمرا إال أمر نفسي وأمر أخي

 ؛ فماذا كانت إجابة اهللا هو وأخوه يف جانب والفاسقون يف جانب آخريفرق بينهم وبني القوم الفاسقني فيكون 

حترميا  محرمة عليهم )) ((أي على بين إسرائيل الذين أمروا بالقتال  فإنها محرمة عليهم )) ((؟ قال اهللا تعاىل: 

يعين التحرمي قد يكون  (( وحرمنا عليه المراجع من قبل ))شرعيا أو قدريا ؟ حترميا قدريا كما يف قوله تعاىل: 

وحرمنا عليه المراجع من قبل  ((كما يف قوله تعاىل:  وقد يكون قدريا حرمت عليكم الميتة )) ((شرعيا مثل 

سنة مشسية أو هاللية ؟  )) أربعين سنة (( . أي حترميا قدريا محرمة عليهم )) ((؛ وهنا أيضا  أي حترميا قدريا ))

وإىل  يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس والحج )) ((قال اهللا تعاىل:  هاللية ألن التوقيت باهلالل كما

عصرنا ليس ببعيد التوقيت باهلالل حىت إن اليهود ملا صاموا يوم عاشورا صامه الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم 

ن اهللا كم يعين يضيعون؛ وسبحا أربعين سنة يتيهون في األرض )) (( . نحن أحق بموسى منهم ) (وقال: 

؛ ما هي سنة ليست  .؛ هم بقوا أربعني سنة مل .. املسافة بني مصر وأرض الشام ؟ كم تقدروا ؟ حوايل شهر

، أعماهم فحرموا هذا  ؛ ألن اهللا تعاىل أعماهم سنة وال سنتني بل أربعني سنة يف هذه املساحة القليلة من األرض

 اجل هذا العناد وهذا العتو؛ يتيهون يف األرض فال يهتدون سبيالاخلري وهو دخول األرض املقدسة حرموا إياه من 

؛ اجلواب األول: أن مثل هذه األمور  ولكن ملاذا خصصت أو ملاذا خص التيه بأربعني سنة ؟ لنا جوابان عنها ؛

؛ وقد  ال؛ ألن هذه ليس للعقل فيها جم القدرية أو الشرعية احملددة بعدد ال ميكن أن يكون اإلنسان عاملا حبكمته

اجلواب  مر علينا كثري من هذا أن احملدد قدرا أو شرعا ليس للعقل فيه جمال إال أشياء يسرية من األمور القدرية .

قال بعض العلماء إم تاهوا أربعني سنة وأربعون سنة مدة طويلة ميكن أن ينشأ جيل  :الثاين أو الوجه الثاين



؛ لكن قد يعرتض عليه بأنه  ؛ وهذا من ناحية النظرية ليس ببعيد جديد على غري ما كان عليه هؤالء املعاندون

، إن الشعوب قد تتحول مع قوة الداعي وضعف املانع قد تتحول إىل  هل املدة هذه كافية ؟ اجلواب نعم كافية

، حسب قوة الدافع وقلة املانع تتحول إىل عادات أو أخالق مبثل  عادات ويف خالل كم ؟ أقل من أربعني سنة

لكي ال  ((أي ال حتزن كما قال اهللا تعاىل:  فال تأس )) فال تأس على القوم الفاسقين )) (( (( ذا أو أقل .ه

؛ أي فال حتزن على القوم الفاسقني مما عاقبهم اهللا به ألم أهل هلذه  أي ال حتزنوا تأسوا على ما فاتكم ))

يا قوم ادخلوا األرض  ((قوله تعاىل عن موسى:  :من فوائد اآليات أوال :    ؛ منها العقوبة .ولآليات فوائد

وسبق أن معىن املقدسة أي  المقدسة )) ((؛ لقوله:  فيها فوائد منها: فضيلة أرض الشام المقدسة  ... ))

سبحان الذي أسرى بعبده ليال  ((؛ ويدل لفضيلتها قوله تعاىل:  مطهرة من األوثان والشرك ألا بالد األنبياء

ومن فوائد هذه  هذا أيضا من تقديسه . الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله ))من المسجد 

ومن فوائدها: أنه ينبغي  . التي كتب اهللا لكم)) ((؛ لقوله:  اآلية: أن اهللا تعاىل كتب أرض الشام لبين إسرائيل

قدسة وأن اهللا كتبها هلم والثالث ؛ ألنه هنا ذكر أن األرض م للداعية أن يذكر ما يهيج النفوس ويغريها للقبول

؛ فكانت هنا  وكأن هذه بشارة بأم سوف ينتصرون وسوف يدخلون األرض ادخلوا األرض )) ((قوله: 

 ((؛ والثالث ؟  الذي كتب اهللا لكم )) ((؛ والثاين ؟  ادخلوا )) ((قوله:  ؛ ما هي ؟ البشارة من وجوه ثالثة

، والكتابة القدرية تأيت  ؛ كتابة قدرية ، وقدرية ؛ شرعية ة: أن الكتابة نوعانمن فوائد اآلية الكرمي . المقدسة ))

ولو ال أن   ((ال دائما بدليل قوله:  ، وهذا غالبا والكتابة الشرعية تأيت غالبا مقرونة بعلى ؛ غالبا مقرونة بالالم

؛ ما فرض اهللا عليهم اجلالء  والكتابة هنا قدرية أو شرعية ؟ قدرية ما فيه إشكال كتب اهللا عليهم الجالء ))

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن بين  ؛ لكن الغالب أن القدرية بالالم والشرعية بعلى. فرضا شرعيا ولكن قدريا

؟ نقول هم أحق الناس ا  ماذا تقولون التي كتب اهللا لكم )) ((؛ لقوله:  إسرائيل أحق بأرض الشام من غريهم

؛ والشك أم يف  وهي مكتوبة هلم حني كانوا مؤمنني؛ فهي كتبت هلم ال ألم من بين إسرائيل بل ألم مؤمنون

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها  ((عهد موسى هم أفضل أهل األرض وقد قال اهللا تعاىل: 

إسرائيل إن هذه أرض ميعاد نقول إن شاء اهللا هي أرض ميعاد هالكهم أما  إذا فقول بين عبادي الصالحون ))

إن األرض هللا  ((، قدرا ميكن لكن شرعا ليس هلم حق فيها إطالقا  أا أرض لكم مكتوبة شرعا أو قدرا فال

فكذلك  فكما أن اهللا أورث بين إسرائيل بالد فرعون وأرضه ألم كانوا مسلمني يورثها من يشاء من عباده ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  املؤمنون املسلمون مبحمد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يرثون بين إسرائيل .

ولذلك جتدون الشرع .  وال ترتدوا على أدبارهم )) ((األمور ال تتم إال بوجود املصاحل وانتفاء املفاسد؛ لقوله: 



م العبادة إال بأن يرغم اإلنسان نفسه على فعل الطاعات وعلى الكف ألا ال تت ؛ جتدون الشرع أوامر والنواهي

؛ أضرب لكم مثال يف  حىت يتم االمتحان واالختبار ؛ فالشرع جتده كله فيه فعل وفيه ترك عن املعاصي واحملرمات

ومن فوائد  ؛ وهذا هو الذي يكون فيه متام االمتحان . ؟ ترك للمحبوب؛ يف الزكاة بذل احملبوب الصوم، فيه أيش

فاملرتد اآلن متأخر  وال ترتدوا على أدباركم )) ((؛ لقوله:  ، ردة عن االستقامة هذه اآلية الكرمية: أن الكفر ردة

؛ إذا قلنا صار اإلميان تقدما؛ وهلذا نقول يف أولئك القوم الذين يريدون من األمة اإلسالمية أن  أو متقدم ؟ متأخر

 ، هم يرون أن رجوع الناس إىل زمن السلف الصاحل يرونه تأخرا م نقول أخطأمتترجع إىل الورى وهو عندهم التقد

؛ لكن  ؛ ألنه يسمى يف القرآن ردة أو ارتداد على الدبر ؛ وحنن نقول هلم خمالفة طريق سلف الصاحل هو التأخر

آلية الكرمية: أن ومن فوائد ا موافقة السلف الصاحل هو التقدم حقيقة ولكننا حنتاج إىل عزمية وقوة وتطبيق .

قل إن الخاسرين الذين خسروا  ((؛ أي خسارة هي ؟ الدنيا واآلخرة  االرتداد على العقب سبب للخسارة

؛ وإمنا قلت إن الردة األعقاب سبب للخسران  )) أنفسهم وأهليهم يوم القيمة أال ذلك هو الخسران المبين

وال ترتدوا على أدباركم  ((الفعل بعدها لوقوعه بعد النهي وهلذا نصب  ؛ ألن الفاء يف قوله: تنقلبوا فاء السببية

ومن فوائد هذه اآلية أيضا: أنه ينبغي لإلنسان الداعي إىل اهللا أن يذكر عواقب السيئات  . فتنقلبوا خاسرين ))

؛  ، صحيح أن الدعوة إىل اهللا تعاىل حتصل بأن يقول هذا حالل وهذا حرام وهذا واجب من أجل تنفيذ النفوس

فتنقلبوا  ((؛ وهنا قال موسى لقومه:  االمتثال للنفوس على رضكن إذا ذكر الرتغيب والرتهيب كان يف ذلك حل

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن ذكر العقوبة الدنيوية من أجل ردع الناس عن املعاصي ال ينايف  خاسرين )) .

؛ وهلذا   الناس عن املخالفة ال ينايف اإلخالصاإلخالص؛ انتبه صح ؟ ذكر العواقب السيئة يف الدنيا من أجل ردع 

كان الرسل يقولون هذا حيذرون أقوامهم كما أن ذكر العواقب احلسىن من أجل احلث على فعل الطاعة ال ينايف 

من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له  (؛ أمل تروا أن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قال:  اإلخالص

أليس هذا أمرا دنيويا ؟ دنيوي ومع ذلك ذكره النيب عليه الصالة والسالم وسيلة إىل  ه )في رزقه فليصل رحم

، هذا خطأ  ؛ وقول بعض الناس إن اإلخالص حقيقة أن تعبد اهللا هللا ال لثواب اهللا فعل الطاعة وهي صلة الرحم

 والذين معه أشداء على محمد رسول اهللا ((خمالف هلدي النيب عليه الصالة السالم، اقرأ قول اهللا تعاىل: 

؛ لكن  يبتغون الفضل من اهللا ورضوان الكفار رحماء بنيهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا ))

القول الذي أشرت إليه هو قول بعض الصوفية يقولون إنك إذا الحظت الثواب فقد أشركت باهللا ـ نسأل اهللا 

يبني أن هذا هو طريق الرسول وأصحابه وأنت تقول إن هذا من اإلشراك ؟ العافية ـ اهللا عزوجل يرشدنا إىل هذا و 

صحيح أن من أراد الدنيا بعمل اآلخرة عنده نوع من اإلشراك لكن إذا جعل نصيبه من الدنيا عونا له على طاعة 



؟ من أجل  بة ملاذا، العقو  ؟ له عقوبة ، الزنا مثال له عقوبة أو ال ؛ وانظر إىل الفواحش اهللا فليس له إشراك باهللا

من أجل أن حيافظ الناس  أن يبتعد الناس عنه، وخيشى إذا زنا أن جيلد أو يقتل؛ قطع اليد يف السرقة نفس الشيء

؛ ألننا لو قلنا يكفي الوازع اإلمياين  ؛ ال يقال يكفي الوازع اإلمياين، ال يقال هذا عن السرقة وال يقدموا عليه

وم أو مقول كن نقول الوازع اإلمياين الشك هو األصل لكن الرادع السلطاين مق؛ ول لوجب أن نعطل مجيع احلدود

   . )) ..يا موسى إن فيها قوما جبارين . ((مث قال تعاىل: هلذا األصل وهو ال . 

  أي نعم اعتبارا ـ واهللا أعلم ـ اعتبارا باألكثر .الشيخ : 

.. ولو قلنا . ؛ فالرجالن غري وهو يف خماطبة موسى لقومه قال رجالن )) ((؛ ألنه كيف ؟  ال ما يصري الشيخ :

   إما موسى وهارون فسد املعىن .

  بعض الناس جيد انشراح صدره يف بعض العبادات أفضل من طلبه للعلم فيما تعليقكم ؟ السائل :

، وهذا من الثواب  ، يعين من نعمة اهللا على العبد أنه جيد انشراحا يف العبادة هذا من الثواب العاجل الشيخ :

فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره  ((؛ ألن اهللا تعاىل قال:  العاجل ومن عاجل بشرى منه

   ؛ لليسرى ))

السبب يف ذلك ألن إخالصنا يف طلب العلم فيه شيء من اخلدوش وإال لو شعرنا اآلن أننا نطلب العلم الشيخ :

ا أشد انشراحا لكن مع األسف أن كثريا من طالب العلم يقصدون وحنن جماهدون يف سبيل اهللا لصارت صدرون

، وهذه الشك إنه نقص أنا أقول طالب العلم يقصد بطلب  بالعلم أو بطلب العلم التوسع يف طلب العلم فقط

؛ وهلذا جتد  ، يف هذا انشراح الصدر ؛ وذه انشراح الصدر العلم نصرة هلذا الدين ومحاية هذا الدين من أعدائه

   . اإلنسان إذا الحظ هذا امللحظ إذا فهم مسألة من مسائل العلم رآها غنيمة 

 سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى )) ((يف قوله تعاىل:  السائل :

  املراد منها أرض الشام فهل لنا أن نقول بأننا كلما ابتعدنا عن أرض املقدس نقصت القداسة ؟

؛ بل نقول إذا فارقناها بعدت؛ لكن  ، كلما أبعدنا بعدت القداسة ما نقدر نقول هذا أي ما فيه شك:الشيخ 

،  ؛ يف زمن حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم الشك أن املسجد احلرام أشد قداسا هذا يف زمن موسى

  املسجد النبوي أشد قداسا .

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم  ((تعاىل: ؛ قال اهللا تبارك و  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا  ((نعم  هذه ؟ )) 

وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا األرض المقدسة التي كتب اهللا لكم وال ترتدوا على 



موسى إن فيها قوما جبارين قالوا يا  ((  . ركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ))أدبا

؛  ، ذا التلطف ؛ وذلك أن موسى كان خياطبهم يا قوم من فوائد هذه اآلية: بيان جفاء بين إسرائيل )) ...

ومن فوائد هذه  وهذا من جفائهم وغلظ طبائعهم .؛  وهم يقولون يا موسى؛ مل يقولوا يا نيب اهللا، يا رسول اهللا

؛ وذلك أن نبيهم عليه الصالة السالم وعدهم بأن اهللا كتب هلم األرض  اآلية الكرمية: سوء ظن بين إسرائيل باهللا

، وهذا يدل على سوء ظنهم برم سبحانه  وقالوا إن فيها قوما جبارين املقدسة ولكنهم اعتمدوا على أمر مادي

وهذا غاية ما يكون من  لن ندخلها حتى يخرجوا منها )) ((ومن فوائدها: بيان جنب بين إسرائيل؛  وتعاىل .

 ((؛ فهم يقولون:  ؛ ألنه من الذي يقول ال أدخل البلدة أو القرية أو املدينة إذا خرج منها أهلها ؟ جبان اجلنب

فإن  ((منها: تأكيد اجلنب مرة ثانية و  وهذا دليل على غاية اجلنب فيهم . لن ندخلها حتى يخرجوا منها ))

، املعارضني من  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه قد يكون يف القوم املتكربين . يخرجوا منها فإنا داخلون ))

قبل ما   . )) اقال رجالن من الذين يخافون أنعم اهللا عليهم ((؛ لقوله:  فيهم اخلري والصالح واإلصالح

فيها أيضا: التوكيد على دخوهلم إذا خرج منها هؤالء القوم  يخرجوا منها فإنا داخلون ))فإن  ((؛  انتهت اآلية

؛ ألن كل إنسان يعرف ألنه مىت  وهذا ال حيتاج إىل توكيد لكن يدل على بالهتهم فإنا داخلون )) ((اجلبور 

خل اإلنسان إذا خلى بلده ؛ من ينكر أن يد خلت البالد من عدوها وخرجوا منها فالدخول ال حيتاج إىل التأكيد

عدوه منه ؟ إذا نأخذ الفائدة اليت ذكرنا أن اهللا تعاىل قد جيعل يف القوم املعاندين املعارضني من فيهم خري 

قال  ((ومن فوائدها: أي أعين قوله تعاىل:   . رجالن من الذين يخافون )) ((؛ لقوله:  والصالح واإلصالح

 ((؛ ألنه قال:  مل العبد على طاعته: أن اخلوف من اهللا مما حيليهما ))رجالن من الذين يخافون أنعم اهللا ع

؛ لكن  والشك أن اخلوف مما حيمل العبد على الطاعة كما أن الرجاء أيضا مما حيمل على الطاعة يخافون ))

يف األوامر  ، والرجاء حيمل على املوافقة بالطاعات الغالب أن اخلوف حيمل على عدم املخالفة يف الوقوع يف النهي

؛ والشك أنه من نعمة اهللا على العبد أن  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اخلوف من اهللا عزوجل من النعم .

ومن فوائد هذه اآلية: أنه ينبغي ملن أراد غزو بلد أن  . أنعم اهللا عليهما )) ((؛ لقوله:  ينعم اهللا عليه باخلوف منه

يعين وال يعلمون بكم حىت  ادخلوا عليهم الباب )) ((؛ لقول هذين رجلني ناصحني:  يعمي األخبار عن أهلها

، حيث إن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم سأل اهللا  ؛ وقد ذكرنا لذلك شاهدا يف فتح مكة تدخلوا الباب

ي يف عقر داره فهو هذه اآلية الكرمية: أن من غز  ومن فوائد يف بالدهم . يقيم أن يعمي عن قريش األخبار حىت

ادخلوا عليهم الباب فإذا  ((، وهذا مثل مشهور: ما غزي قوم يف عقر دارهم إال ذلوا ؛ يؤخذ من قوله:  ذليل

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الدخول على البلدة ال يكون  وأهل البلد مغلوبون . )) دخلتموه فإنكم غالبون



ا حاصر الصحابة رضي اهللا عنهم حديقة مسيلمة الكذاب ما تسوروا ؛ وهلذا مل بتصور اجلدر وإمنا من الباب

اجلدار بل فتحوا الباب مث دخلوا وكان براء بن مالك رضي اهللا عنه مشهورا بالشجاعة والقوة وطلب منهم أن 

 ، فتح هلم الباب ودخل الناس يرموه من وراء السور من أجل أن يفتح هلم الباب ففعلوا فدخل ففتح هلم الباب

؛ لقول هذين  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التوكل على اهللا من أسباب النصر  هذه احلديقة وحصل النصر .

؛ لقوله  ومن فوائدها: أن ال يعتمد اإلنسان على نفسه وعلى السبب احلسي وعلى اهللا فتوكلوا )) . ((الرجلني: 

ويشهد هلذا املعىن املأخوذ من هذه وعلى اهللا فتوكلوا ))  أن يدخلوا عليهم الباب )) (( ((بعد أن وجههم 

احرص على  احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز ) (اآلية قول النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: 

، اطلب العون من  يعين ال تعتمد على نفسك(واستعن باهللا ) ما ينفعك هذا بفعل ما تستطيع من األسباب، 

وعلى اهللا  ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب إفراد اهللا تعاىل بالتوكل ل حىت حيصل املراد .اهللا عزوج

؛ هذا ال  ، وذلك أن التوكل املطلق الذي فيه تفويض املتوكل أمره إىل املتوكل عليه وهذا فيه تفصيل فتوكلوا ))

؛ وأما التوكل وهو االعتماد  اجة وافتقار إىل اهللا عزوجلجيوز إال هللا؛ واملتوكل على اهللا ذا املعىن يشعر بأنه حب

اجلزء الذي ال يشعر املتوكل أنه مفوض أمره إىل هذا وأنه أي املتوكل إليه هو ميكن أن يقضي حاجته فهذا ال بأس 

كذا ؛ ولذلك جاءت السنة جبواز توكيل الغري واالعتماد عليه فيما وكل فيه، فمثال تقول يا فالن اشرتي يل   به

؛ فأنت اآلن  ، معونة ؛ لكن هل هذا اعتماد اعتقاد أو اعتماد معونة ؟ الثاين ؛ أنت اآلن اعتمدت عليه وكذا

، قد يعرتيه مرض وقد  لست مفتقرا إليه لو شئت لعزلته وهو أيضا ال ميكن أن يأيت مبرادك تشعر بأن هذا الرجل

ـ وأسأل اهللا أن جيعلين وإياكم من املتوكلني عليه ـ يشعر  ؛ لكن توكل العبد على اهللا عزوجل ، إىل آخره مينع منه

، ومن مث ال ميكن أن نقول إن التوكل على غري  اإلنسان بأنه يف حاجة إىل اهللا وأنه قد فوض أمره إىل اهللا عزوجل

اإلنسان ؛ لكن قد يتوكل اإلنسان ويعتمد  ؛ ألنه كما قلت لكم الفرق العظيم بني هذا وهذا ظاهر اهللا إنه شرك

؛ كذلك املوظف يعتمد على  ، االبن يعتمد على أبيه يف النفقة؛ فهنا املسألة دقيقة جدا على من ينفق عليه مثال

؛ هذه مسألة دقيقة إن أشعرت نفسك بأن هذا سبب حمض وأن الذي جعله سببا هو اهللا وأن اهللا قادر  وظيفته

؛  اهللا عزوجل فإن ذلك ال ينايف التوكل ال أصله وال كماله؛ وجعلت األمر كله إىل  على أن مينع نفوذ هذا السبب

، إن نسيت اهللا بالكلية ـ والعياذ باهللا ـ  وأما إذا اعتمدت عليه وعلقت قلبك به فإن هذا بالشك نوع من الشرك

، ومن ذلك ما يقع كثريا للمرضى أنه  وجعلت هذا هو الذي جيلب لك األمور بنفسه فهذا أكرب وإال كان أصغر

؛ أما إذا اعتمدت على  عتمد على الطبيب اعتمادا كليا حىت إنه يشعر بنفسه أن الشفاء منه وهذا خطر عظيمي

الطبيب على أنه سبب واملسبب هو اهللا عزوجل وأن اهللا تعاىل إن قدر لك الشفاء فهو الذي شفاك وإال فالطبيب 



؛ والبد أن  ؛ فهذا ال بأس به لطه الطعام مثاللن ينفعك وغايتنا هنالك أنين أذهب إىل الطبيب كما أوقد النار 

ومن فوائد هذه  نكون يف القلب شيء من التعلق ملن ينفعه لكن جيب أن جنعل األول واآلخر هو اهللا عزوجل .

وأن نقص التوكل على اهللا نقص يف  إن كنتم مؤمنين )) ((؛ لقوله:  اآلية الكرمية: أن إفراد اهللا بالتوكل من اإلميان

يا موسى إنا لن ندخلها  ((مث قال اهللا عزوجل:   ؛ ألن ما رتب على شيء ازداد بزيادته ونقص بنقصه . ناإلميا

، حيث خياطبون نبيهم بامسه العلم دون  يف هذه اآلية كما ذكرنا يف اآلية اليت قبلها جفاء بين إسرائيل ... ))

لن ندخلها  ((املعصية وعلى اجلنب واخلو  ؛ لقوهلم: ها: إصرار بين إسرائيل على من فوائدوصفه بالرسالة والنبوة . 

  وهذا واضح أم مصرون على معصية نبيهم الذي قال ادخلوا األرض املقدسة. أبدا ما داموا فيها ))

 ((، حيث قالوا ملوسى عليه الصالة والسالم :  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الغطرسة العظيمة يف بين إسرائيل

حىت اذهب وصيغتها ذه الصيغة كأم آمرون ملوسى أيضا يف فاذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون )) 

يعين ما رجوا رجاء وقالوا أال تذهب يا رسول اهللا أو يا نيب اهللا، أو  اذهب أنت وربك )) ((استعالء واستكبار 

ما وال  إنا هاهنا قاعدون )) ((للغطرسة  ، مث فيه وجه ثالث اذهب أنت وربك فقاتال )) ((ما أشبه ذلك 

؛ ففيها أيضا كمال الغطرسة لبين  ، وما أشبه ذلك ؛ مل يقولوا مثال إنا ردئ لك حنميك من ظهرك نذهب معك

من فوائد هذه اآلية   )) قال رب إني ال أملك إال نفسي وأخي ... ((مث قال اهللا عن موسى:   إسرائيل .

؛  الكرمية: أن موسى عليه الصالة والسالم أئس من بين إسرائيل حني ما عاندوا هذا العناد وعربوا هذا التعبري

؛ وقارن بينهما أي بني بين إسرائيل وبني صحابة النيب صلى اهللا عليه وعلى  إني ال أملك إال نفسي )) ((لقوله: 

، جتد الفرق العظيم بني هذه األمة ـ واحلمد هللا ـ واألمم  ويتسابقون إليه آله وسلم حيث كانوا يبتدرون أمره

رب  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن موسى عليه الصالة والسالم له الكلمة على هارون؛ يقول:  السابقة .

كن موسى أما كونه أكرب من هارون أو موسى هذا حيتاج إىل دليل صحيح ل إني ال أملك إال نفسي وأخي ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: جواز دعاء اإلنسان ربه عزوجل  . عليه الصالة والسالم كان له اإلمرة على هارون

فهل يؤخذ من هذا  . فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين )) ((؛ لقوله:  أن يفصل بينه وبني أهل الفسوق  والفجور

؛ ولكننا نقول  ؛ ميكن أن يؤخذ من هذا ؟ ألن اهلجر مفارقة أو هل يتفرع من هذه الفائدة جواز هجران الفسقة

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن التخلي  السنة دلت على أن اهلجر إن كان فيه مصلحة فافعل وإال فال تفعل.

فوائدها: هل نقول ومن  .فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ))  ((؛ لقوله:  عن اجلهاد يف سبيل اهللا من الفسق

ادخلوا عليهم  ((، الرجالن اللذان قاال:  ، قوم موسى من كانوا على احلق األخذ باألكثر ؟ ألن من بين إسرائيل

 ((؛ وقد يقال إن  ؛ لكن باعتبار األكثر صح أن يوصف الفسق على وجه العموم هل مها فسقان ؟ ال الباب ))



 الصالة والسالم مل يكن يف باله إطالقا أن يدخل الرجالن هنا عام أريد به اخلاص وأن موسى عليه الفاسقين ))

وقال اهللا تبارك   . لن ندخلها أبدا ما داموا فيها )) ((؛ وعلى هذا فيكون الوصف هنا خاصا بالذين قالوا: 

قال فإنها  ((؛ لقوله:  من فوائد هذه اآلية الكرمية: استجابة الدعاء )) فإنها محرمة عليهم ... ((وتعاىل: 

، ومنها القدرة، كل هذه  ، ومنها العلم ؛ منها االستجابة واستجابة اهللا للدعاء تتضمن عدة صفات حرمة ))م

؛ لو مل يقدر مل  ؛ لو مل يعلم ما يريد الداعي مل يستجب ؛ ألنه لو مل يسمع مل يستجب ثابتة باالستجابة

قال فإنها محرمة عليهم أربعين  ((؛ لقوله:  ومن فوائدها: أن التحرمي يطلق على املنع القدري يستجب أيضا .

؛ لكن قدرا وهو كذلك أعين أن التحرمي يكون   ألننا نعلم أن اهللا مل يرد أن اهللا حرم عليهم دخوهلا شرعا )) سنة

كونيا وقد يكون شرعيا وقد ضربنا لذلك أمثلة أثناء الكالم على تفسري اآلية ؛ من التحرمي القدري الكوين قوله 

؛ ومن التحرمي الشرعي قوله  حترميا شرعيا أو قدريا ؟ قدريا وحرمنا عليه المراضع من قبل )) ((موسى:  تعاىل يف

ومن فوائد  . وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر )) ((وقوله:  حرمت عليكم الميتة والدم )) ((تعاىل: 

بذل جهده فيما جيب من الدعوة فإن هداية  ؛ ألنه إذا إرشاد اإلنسان أن ال حيزن على الفاسدهذه اآلية الكرمية: 

وقال للنيب عليه  فال تأس على القوم الفاسقين )) ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  اخللق ليس إليه بل إىل اهللا فال حتزن

لعلك باخع نفسك على آثارهم إن  ((وقال:  لعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنين )) ((الصالة والسالم: 

؛ فاإلنسان إذا بذل اجلهد بقدر املستطاع فال ينبغي  واآليات يف هذا متعددة الحديث أسفا ))لم يؤمنوا بهذا 

؛ وكثري من الناس يكون عنده غرية  أن حيزن ويشتغل بعيوب غريه عن عيوب نفسه وال يأس عن القوم الفاسقني

، عدهلا مث اسع يف  سك؛ أهم شيء عليك نف فتجده يشتغل مبعاصي غريه وعيوب غريه وينسى نفسه، وهذا خطأ

تكون هذه إن  واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق )) ((وإىل هنا انتهى املوقف ويقول عزوجل:  إصالح اآلخرين . 

   شاء اهللا بعد رمضان ألننا قررنا مبشورتكم أن تكون الليايل الباقية لصحيح مسلم حىت نكمل الصيام .

  مىت جيوز اهلجر ؟  السائل :

؟  العاصي أو املبطل ال يزيد األمر إال شدة فأنت إمنا هجرت أليش هجران ، إذا كان ي نرىهذا الذالشيخ :

؛ ونضرب أيضا مثال يف صاحب املعاصي لو أنك  ميكن يزيد يف الشر مرتدعهو ما  يرتدع لإلصالح وألجل أن

أما إذا كان ال ينتهي ؛  رأيت حالقا حليته وهجرته هل إنه سوف ينتهي عن ذلك ؟ إن كان ينتهي فال بأس طيب

( ال يحل ؛ مث إن عندنا احلديث الصحيح  وإمنا يزداد كراهة له وملا تدعوا إليه من احلق وسيستمر فأي فائدة

  . وهذا مسلملمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ) 

  ما جيوز أن يهجره إلصالحه ؟ السائل :



   ما فيه شك لإلصالح أو خلوف أن يتضرر به اخللق .الشيخ :

  ؟  ما حكم من يوصف موسى عليه الصالة والسالم بالعصبية هلذه املواقف وغضبه وإلقاءه األلواح ائل :الس

  هذه ما هو معنا اآلن ؟ لكن يف القصة ؟ هذه ؟ يف سورة البقرة وبعضها ؟الشيخ :

  ، وقتله لرجل فرعوين ؟ غضبه وإلقاءه األلواح أخذ حلية هارون وزجره قبل سؤاله السائل :

؛ بل قلنا إن  نقول الذي يصفه بالعصبية هل أنت خترب جمرد خرب فال تعرض املسألة على هذه القصة:الشيخ 

؛ وأما إذا أردت القدح فيه  موسى عنده غرية وعنده قوة وما أشبه ذلك من الوصف الذي جتعله مدحا ال قدحا

؛ فمثل موسى عليه الصالة والسالم مشهور بأنه قوي وشديد؛ وهلذا ملا  ، كفر خمرج عن امللة فالقدح فيه كفر

  ؛ أما أن  عنه؛ فهو معروف بالشدة ملك املوت ليقبض روحه لطمه حىت,جاءه 



  ؟  ما حكم من يوصف موسى عليه الصالة والسالم بالعصبية هلذه املواقف وغضبه وإلقاءه األلواح السائل :

  هذه ما هو معنا اآلن ؟ لكن يف القصة ؟ هذه ؟ يف سورة البقرة وبعضها ؟ الشيخ :

تسرعه يف السؤال يف ,  ، وقتله لرجل فرعوين غضبه وإلقاءه األلواح أخذ حلية هارون وزجره قبل سؤاله السائل :

  ؟قصة اخلضر

؛ بل قلنا إن  نقول الذي يصفه بالعصبية هل أنت خترب جمرد خرب فال تعرض املسألة على هذه القصة الشيخ :

؛ وأما إذا أردت القدح فيه  موسى عنده غرية وعنده قوة وما أشبه ذلك من الوصف الذي جتعله مدحا ال قدحا

؛ وهلذا ملا  ؛ فمثل موسى عليه الصالة والسالم مشهور بأنه قوي وشديد لة، كفر خمرج عن امل فالقدح فيه كفر

؛ أما أن نقول إنه معروف باحلمق  ؛ فهو معروف بالشدة نهيع فقأجاءه ملك املوت ليقبض روحه لطمه حىت  

واإلنسان ؛  ؛ مث له من احلسنات العظيمة ما يطغى على مثل هذا ، ما جيوز والتصرع وما أشبه ذلك ما جيوز أبدا

   الشديد رمبا يقع منه هذا الشيء .

(( ال أملك إال وقوله عن موسى:  )) قال رجالن من الذين يخافون ... ((أشكل علي قوله تعاىل:   السائل :

  ؟نفسي وأخي )) 

فهو  ال أملك إال نفسي وأخي )) ((؛ وأما  قلنا إما أن هذا من باب األغلب أو أنه ما أراد هذا أصال الشيخ :

  وإن كانا رجالن قد نصحا ما ميلك امللك التام والسيطرة التامة إال على أخيه .

  ما حكم من استدل بقصة الرباء بن مالك رضي اهللا عنه على جواز العمليات االنتحارية ؟ السائل :

هل قصة الرباء األعمال االنتحارية ـ بارك اهللا فيكم ـ هل هي موت حمقق ؟ أسألكم ؟ نعم موت احملقق؛  الشيخ :

  ؛  بن مالك موت احملقق ؟ ما فيها دليل

  هو أيضا أحيانا ينجح ؟  السائل :

   . لكنه واحد بألف إنه ينجح واملنتحر فيه ألفني ميوت الشيخ :

إذا كان إنسان معروفا باجلنب ال يستطيع اجلهاد يف سبيل اهللا مع أن اجلهاد فرض عني فما حكمه  السائل :

  يذكر عن حسان بن ثابت رضي اهللا عنه أنه كان ال خيرج للجهاد كما كتب بعض الكتاب ؟وكذلك ما صحة ما 

والشك أن حسان بن ثابت رضي اهللا عنه ليس ؛ بعض املتأخرين حقيقة ما عندهم أدب مع الصحابة  الشيخ :

غلط عظيم، مع أنه  ؛ لكن كوننا نقول إنه جبان وأن املرأة أشجع منه هذا خبالد بن الوليد يف اإلقدام والشجاعة

، ال تكونوا  يدافع عن النيب عليه الصالة والسالم دفاعا عن لسانه أشد من وقع النبل عليهم .إن صح احلديث

  من آخر هذه األمة الذين يلعنون أوهلا اتقوا اهللا .



م ما حكم إنسان مريض ترك العالج استدالال بقصة عمران بن حصني رضي اهللا عنه يف صحيح مسل السائل :

أنه كان يسلم عليه فلما اكتوى ترك ذلك فلما ترك االكتواء سلم عليه ؟ وما قولكم فيمن حيجم عن التداوي 

  لعدم ثقته بالطبيب ؟

عندنا سنة وعندنا فعل الصحابة أيهما نقتديه ؟ السنة ، والرسول أمر بالتداوي إال أننا ال نتداوي باحلرام  الشيخ :

من الصحابة أو من بعدهم على أن عندهم من قوة التوكل ما يغنيها من الدواء ، مث حيمل فعل بعض الناس سواء 

؛ ولقد حدثين أحد اإلخوة يف أحد يكوى يف الصباح ويصحوا يف آخر  فيكون قوة التوكل عنده مبنزلة الدواء

ن كل داء إال ؛ أليس الرسول عليه الصالة والسالم ملا ذكر حبة السوداء أا شفاء م النهار ، وأمثال هذا كثري

  املوت ما غرضه ذا ؟ أن يستشفي الناس ا .

هذا شيء آخر إذا كان ما عنده ثقة بالطبيب هذا شيء آخر السيما إذا كان املرض خطريا ال خياطر  الشيخ :

ا وقاطعها سلم بإذن اهللا  ، الزائدة إذا أصابتها اإلنسان انبادر ؛ أما إذا كان أمرا معلوما مثال الزائدة اآلن بنفسه

؛ البواسري اآلن سهلة عند األطباء، أليس كذلك ؟ مع أن بعض العلماء يقول  وإن تركها مات وهي عملية سهلة

، خطر يكون مزيد وميوت اإلنسان لكن اآلن تقدموا ـ واحلمد  ، قطع البواسري حرام ألن يف عهدهم خطر حرام

  هللا ـ .

  بالرقية أو باألدوية املباحة ؟   أيهما يقدم العالج السائل :

أبدا، هذا مثل ما قلنا يعين يأ بعض الناس عن التداوي باألدوية احلسية دون القراءة هذه رمبا يكون أفيد  الشيخ :

من القراءة عند بعض الناس بأن اإلنسان املريض ال يتقبل هذه القراءة يكون شاكا فيها وال تنفعه إذا كان شاكا 

؛ لكن هناك أمراض ما ينفع فيها األدوية احلسية  القائل؛ لكن يف األمور احلسية يذهب ا كثريا فيها أو ال يثق

 ؛ واألطباء يكشف على املريض عدة مرات ويقول ما فيه شيء مثل األمراض النفسية هذه ما ينفع فيها إال القراءة

  ، هذا ما ينفعه إال القراءة .

  هذا هو يشك ذا باعتبار الدواء أو العالج أو باعتبار القارئ . ؛ ما ندري هل ، ال ال يستفيد الشيخ :

واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

يدي ك قال إنما يتقبل اهللا من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط نألقتل من اآلخر قال

وذلك  إليك ألقتلك إني أخاف اهللا رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار

جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث اهللا غرابا يبحث في األرض 

أواري سوءة أخي فأصبح ف ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتنا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب



من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما 

قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد 

؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم سبق ؟  أخذنا فوائد ما . ذلك في األرض لمسرفون ))

 وسيكون ـ إن شاء اهللا ـ ابتداء الدراسة هنا كالعادة ... )) واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا ... ((

ه وسلم وأمره اخلطاب للين صلى اهللا عليه وعلى آل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق )) ((قال اهللا تعاىل: 

سبحانه وتعاىل أن يتلوا عليهم هذا النبأ ألمهيته وإال فمن املعلوم أن مجيع القرآن قد أمر النيب صلى اهللا عليه وعلى 

وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما  ((آله وسلم أن يبلغه وأن يبني هلم القرآن لفظا ومعىن كما قال اهللا تعاىل: 

 ؛ وقيل: إن النبأ إمنا يكون يف اخلرب اهلام واخلرب يكون يف األهم وغريه . ربخ نبأ )) ((وقوله:  .نزل إليهم )) 

 سهذان االبنان من صلبه وإال فجميع البشر بنو آدم لكن هذين ابنني من صلبه، نبأ ابني آدم )) ((وقوله: 

واعلم أن اخلرب يوصف به اخلرب ؛  أي بالصدق الثابت بالحق )) ((وقوله:  امسه هابيل والثاين امسه قابيل .أحدمها 

وتمت كلمة ربك  ((؛ فإن كان خربا فهو صدق وإن كان حكم فهو العدل كما قال تعاىل: ويوصف به احلكم

إذ قربا قربانا  ((وقوله: يعين بالصدق الثابت الذي ال . فيه وال اختالف  بالحق )) ((فقوله:  صدقا وعدال ))

ا قربانا وهو يف حمل حال من النبأ يعين هذه احلال مها قربا قربانا ومل يبينه اهللا هذه متعلق بنبأ أي نبأهم حني قرب ))

؛ وعلى  عزوجل هل هو ذهب أو فضة أو طعام أو ائم مل يبينه اهللا ولو كان يف بيانه مصلحة لبينه اهللا عزوجل

يع ما تسري عليه يف التفسري ؛ وهذه قاعدة ينبغي أن تبين عليها مج هذا فال حاجة إىل أن نتكلف ما هذا القربان

أن ما أمه اهللا فهو مبهم وال حاجة أن نتكلف ما هو هذا الشيء الذي يفعله اهللا ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول: 

ولو كان يف  يبين اهللا لكم أن تضلوا )) ((ويقول:  يريد اهللا ليبين لكم )) (( يريد اهللا أن يبين للكم )) ((

 (( املراد به ما يتقرب به إىل اهللا عزوجل . إذ قربا قربانا )) ((؛ وقوله:  لبينه اهللا عزوجلبيان هذا املبهم فائدة 

وخلق  ((؛ وأم للعلم به كما يف قوله تعاىل:  واملتقبل هو اهللا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من اآلخر ))

 من أحدهما ولم يتقبل من اآلخر ))فتقبل  ((؛  فإن اخلالق هو اهللا بالشك وأم للعلم به اإلنسان ضعيفا ))

عمن  أن اهللا تقبل منه ؟ إما أن يكون كما ذكر ناولكن كيف علم ، تقبل اهللا منه . من الذي تقبل منه ؟ هابيل

؛ وعلى  سبق أم إذا غنموا الغنائم مجعوها فنزلت نارا من السماء فأحرقتها فإن كان فيها غلول فإن النار ال تنزل

القبول أن اهللا تعاىل أنزل نارا على هذا القربان فأحرقته وحيتمل أما علما ذلك بعالمات هذا فيكون عالمة 

، ومل يتقبل من اآلخر ملاذا ؟  ؛ املهم أنه البد أما علما أن هذا قبل وهذا مل يقبل أخرى إما برؤيا أو غري ذلك

و ظامل لنفسه إما ذا القربان الذي قربه ألن اآلخر ليس عنده تقوى هللا عزوجل كما سيأيت يف تعليل القبول ؛ فه



قال ألقتلنك  (( يعين أنه غصبه وسرقه ومتلكه بغري طريق شرعي وإما مبعاصي كثرية متنع من قبول عمل الصاحل .

؛  ومل يتقبل مين كألن اهللا تقبل من ؛ ألقتلنك )) ((؛ قال ذلك حسدا ألخيه  القائل هو الذي مل يتقبل منه ))

؛ وهلذا قال بعض السلف: لو  يعين إن اهللا ال يتقبل إال من املتقني إنما يتقبل اهللا من المتقين )) ((قال له: 

إنما يتقبل اهللا من  ((أعلم أن اهللا تقبل مين عمال صاحلا واحدا يعين لفخرت بذلك وفرحت به ألن اهللا يقول: 

صرية يكون احلصر فيها إمنا يعين ال يتقبل اهللا مجلة ح )) إنما يتقبل اهللا من المتقين ((واجلملة هنا  المتقين ))

إنما يتقبل اهللا من  ((؛ فقال:  ؛ واملتقي هو الذي قام بأمر اهللا فاعال للمأمور تاركا للمحظور إال من املتقني

وإمنا قال ذلك ال افتخارا بتقواه وال إعجابا بنفسه ولكن حثا ألخيه على أن يكون من املتقني وبيانا  المتقين ))

؛ ووجه أن  ؛ منها: أمهية هذه القصة يف هذه اآلية فوائد ن اهللا سبحانه وتعاىل إمنا يتقبل حلكمة ومينع حلكمة .أل

واتل عليهم نبأ ابني آدم  ((؛ لقوله:  اهللا أمر نبيه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أن يتلوها على األمة أمرا خاصا

ألن اهللا إمنا أمر بأن يتلوها علينا  ؛ سبق السيما فيما فيه مصلحةومنها: أن ينبغي لنا أن نعرف أخبار من  . ))

؛ وكلما كان الشيء أشد كان  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من أجل أن نعلم ا و نأخذ ا العرب

وسلم  االهتمام به أقوى، فمثال ينبغي لنا بل يتأكد أو جيب علينا أن نعرف سرية النيب صلى اهللا عليه وعلى آله

من منذ ولد إىل أن تويف والسيما سريته بعد أن أكرمه اهللا تعاىل بالرسالة حىت نعرف أحواله وأخالقه وعباداته 

؛ والشك أن معرفة سرية النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مما تزيد  ودعوته وأعماله حىت يتم لنا التأسي به

ومن فوائد هذه اآلية: أن كلما أخرب اهللا به فهو  الصالة والسالم .اإلنسان إميانا وحمبة له وتقوي التأسي به عليه 

وال يقال إن هذا قيد وأنه قد يكون ما يتلوه النيب عليه الصالة والسالم غري احلق؛ بل  بالحق )) ((حق؛ لقوله: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه قد يشرتك الرجالن يف عمل  هذا بيان لواقع فإن مجيع ما أخرب اهللا به فهو حق .

إما يف رد العمل الثاين وإما يف زيادة ثواب األول وإن مل حيرم الفرق كما بني السماء واألرض من ويكون بينهما 

ا يظهر ؛ فقد يعمل رجالن عمال واحدا يف م ؛ ويف هذه القصة أن الثاين أيش ؟ حرم من الثواب الثاين من الثواب

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا  ولكن يكون بينهما يف الثواب والقبول والرد كما بني السماء واألرض .

؛ ولكن من املعلوم أن اهللا تعلى جعل للقبول ميزانا  سبحانه وتعاىل له احلكم يف القبول والرد يتقبل وال يتقبل

، مىت عملت على الوجه الشرعي فإن   موافقة لشريعته فهي مقبولةد ميزانا فمىت كانت العبادة خالصة هللاوجعل للر 

فمن وفق للدعاء فليبشر باإلجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ))  ((عبادتك مقبولة كما قال اهللا تعاىل: 

 .؛ ولو ال هذا الرجاء من اإلنسان باهللا عزوجل ما نشط عنه العمل وقام به   ومن وفق العمل فليبشر بالثواب

وهل املراد  إنما يتقبل اهللا من المتقين )) ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التقوى سبب لقبول األعمال



؛ وهلذا من كان أتقى هللا كان أقرب إلجابة دعائه  ؟ الظاهر العموم تقبل األعمال فقط أو تقبل األعمال والدعاء

؛ فهل املراد ال يقبل منه يف نفس العبادة اليت  املتقي ال يقبل منهومن فوائد اآلية الكرمية: أن غري  وقبول عمله .

فإن اهللا  وقعت فيها املخالفة أو للعموم ؟ نقول أما يف نفس العبادة اليت وقعت فيها املخالفة فالشك أا ال تقبل

غصوب أي غصب ؛ فلو تصدق اإلنسان مب ، فإن اهللا ال يرضى ذلك فال يقبله ال يقبل عمال مبنيا على املعصية

؛ ولو  ؛ ألن املعصية وقعت يف نفس هذا الذي عمله اإلنسان لربه عزوجل شيئا وتصدق به فإنه ال يقبل منه

صلى اإلنسان صالة ال جتوز يف وقت النهي فصالها يف وقت النهي فإا ال تقبل ألن صالته إياها يف هذا الوقت 

التقوى خمتلة يف غري هذا العمل فقد حيرم اإلنسان اإلجابة  ؛ أما إذا كانت معصية فكيف يتقرب إىل اهللا مبعصية

بسبب عمله السيئ وقد جياب ويتقبل منه العمل الصاحل مث تكون املوازنة يف اآلخرة أيهما يرجح احلسنات أم 

تقبل من  ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل موصوف بصفات األفعال السيئات .

وهذا ما عليه أهل السنة واجلماعة أن اهللا تعاىل موصوف  إنما يتقبل اهللا من المتقين )) ((ولقوله:   حدهما ))أ

بصفات األفعال كاالستواء على العرش والنزول إىل السماء ايء للفصل بني العباد يوم القيمة والكالم وغري 

هو املفعوالت والفعل املقارن للمفعول؛ وأما  ؛ لكن اعلم أن أصل صفة الفعل صفة أزلية والذي حيدث ذلك

مفعوالته غري معلومة لنا يعين هناك أشياء  ؛ لكن أصل الفعل فهو صفة أزلية ألن اهللا تعاىل مل يزل وال يزال فعاال

ومن  قبل السموات واألرض نعلم أن اهللا تعاىل خلق لكن ال ندري ما هي وال نعلم إال ما علمنا سبحانه وتعاىل .

ومن فوائد هذه اآلية  . إنما يتقبل اهللا من المتقين )) ((؛ لقوله:  د هذه اآلية الكرمية: الرتغيب يف التقوىفوائ

؛ لقول  الكرمية: أنه ال حرج على اإلنسان أن خيرب بوصف حممود إذا مل يقصد الفخر وإمنا قصد مصلحة الغري

ألن يقول  هذه اجلملة يا إخواننا هذه اجلملة تصلح ألن إنما يتقبل اهللا من المتقين )) ((هذا الذي تقبل منه: 

؛ وأيهما أقرب احتماال بنسبه هلذا  القائل مفتخرا بنفسه، وتصلح ألن يقول القائل يريد أن حيث هذا على التقوى

بسطتها أي مدا مدا  لئن بسطت إلي يدك لتقتلني )) ((مث قال:  ؛ ألن الرجل من املتقني . ؟ الثاين أقرب

أن يعين  ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك )) ((الالم للتعليل أي ألجل أن تقتلين  لتقتلني )) ((تصل به إليه 

؛ واملعىن أنين ال أقتلتك  هذا الرجل قال ألخيه: لئن بسطت إيل يدك لتقتلين فأنا لن أبسط يدي إليك ألقتلك

ن أين ال أدافع عن نفسي ؟ فيه احتمال أن املراد ما أنا مبدافع عن ؛ ولكن هل هذا يتضم وهو صريح يف هذا

؛ والذي وقع أن الرجل قتل صاحبه كما سيأيت يف آخر  ؛ أو أن املعىن ما أنا بقاصد قتلك نفسي بل سأستسلم

ه أنه قد يتوهم أخو  ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك )) ((ملا قال:  أخاف اهللا رب العالمين )) يإن (( القصة .

أي خالقهم  أخاف اهللا رب العالمين )) ((؛ وقوله:  عاجز عن ذلك فبني أنه ليس بعاجز ولكنه خياف اهللا



؛ ففي  ؛ وإمنا مسوا بذلك ألم علم على خالقهم ؛ والعامل كل من سوى اهللا فهو عامل ومالكهم ومدبر أمورهم

يف هذه  وسلطانه وغري ذلك مما تقتضيه الربوبية. املخلوقات كلها آية تدل على وحدانية اهللا عزوجل ومتام ملكه

؛ فهل يؤخذ منه أنه ينبغي ملن أراد إنسانا أن يقتله  اآلية: أن هذا الرجل الذي هدد بالقتل امتنع عن قتل صاحبه

وأما  ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك )) ((؛ ألننا قلنا إنه حيتمل أنه يقول:  أن يستسلم ؟ حيتمل هذا وهذا

؛ على كل حال سواء كان هذا احتمال هو املراد أو األول فإن  املدافعة فسأدافع ولكن مدافعة ال تصل إىل القتل

، فإن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أمر من أراده على نفسه أن يقاتل، ومن  شريعتنا وردت خبالف ذلك

؛ وبني أن القاتل املدافع إذا قتل فهو شهيد وأن اآلخر  اتلهأراده على ماله أن يقاتله ومن أراده على أهله أن يق

إذا قتل فهو يف النار ألنه أراد قتل صاحبه؛ ولكن العلماء رمحهم اهللا قالوا إن هذا بالنسبة للشريعة  ئلالصا

ا ، ويف حال األمن جتب املدافعة وهذ ، ففي حال الفتنة ينبغي االستسالم اإلسالمية خيتلف باختالف املصلحة

؛ وهلذا استسلم عثمان  ، يرتتب إراقة دماء كثرية هو الصحيح؛ ألنه يف حال الفتنة رمبا يرتتب على القتل باملدافعة

رضي اهللا عنه القتلة وطلب منه الصحابة أن يدافعوا عنهم فأىب ألم لو دافعوا الشتبكوا ؤالء اخلوارج مث حصل 

ن اإلنسان جيب عليه أن يدافع بقدر ما يستطيع ولو أدى إىل قتل يقال إ؛ وهذا هو األصح أن  إراقة دماء كثرية

إال بالقتل إال يف حال الفتنة اليت يرتتب على املدافعة بالقتل ما هو أكثر ضررا فهنا جيب   إذا مل صاحبه

ن يبني ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اإلنسان ينبغي له إذا امتنع عن شيء حمرم أ االستسالم درءا للمفسدة . 

ما أنا بباسط يدي إليك  ((؛ لقوله:  لصاحبه أنه إمنا امتنع ال عجزا وال خوفا ولكن للمعىن الذي من أجله امتنع

 (ونظري هذا أن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قال يف الصائم:  ألقتلك إني أخاف اهللا رب العالمين ))؛

ليبني أنه مل يقابله عجزا وال ضعفا ولكن ألجل الصيام الذي ينهى  إن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم )

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اخلوف من اهللا هو أقوى األسباب الرادعة عن  به اإلنسان عن املقاتلة واملخاصمة .

اخلوف ، أن  والشك يف هذا ما أنا بباسط يدي ألقتلك إني أخاف اهللا رب العالمين )) ((؛ لقوله:  معصيته

من اهللا هو أقوى األسباب الرادعة عن املخالفة كما أن الرجاء هو أقوى األسباب املوجبة للطاعة والرابط فيما عند 

إني  ((مث قال:  . رب العالمين )) ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات عموم ربوبية اهللا عزوجل اهللا .

ألقتلك  ((فيها قراءة عندنا ؟  صحاب النار وذلك جزاء الظالمين ))أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أ

واإلرادة  إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك )) ((قال:  . إني أريد أن تبوء )) ((وقراءة أيضا:  إني أخاف اهللا ))

بإثمي  ((أن ترجع  أن تبوء )) ((وقوله:  هي ميل اإلنسان أو ميل النفس إىل ما جيلب منفعة أو يدفع مضرة .

 أما كونه يرجع بإمثه فواضح لكن كيف يرجع بإمث أخيه ؟ نقول إن عدم قتال أخيه له سالمة من اإلمث وإثمك ))



؛ فكأن أخاه الذي مل يقاتل وسلم من اإلمث كأنه محل القاتل إمثه فيكون الراد باإلمث الذي ميكن أن يكون على 

؛ بل  القاتل يكون عليه إمثان إمث للمقتول لو قتله وإمث لقتله إياه؛ وليس املعىن أن  القاتل يبوء به هذا الرجل

 أي إن سالمته من اإلمث كأن اآلخر حتمله عنه وباء به . إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك )) ((الظاهر إن املعىن: 

أي  أن تموت )) ((معطوف على  فتكون )) فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين )) (( ((

جزاء  ((أي كونك من أصحاب النار  وذلك )) ((ألنك قتلت نفسا بغري حق؛  ؛ كون من أصحاب النارفت

، مث إن كان ظلمه عظيمة فإنه يكون من أصحاب النار  فكل ظامل فإنه يعذب ألن احلق حق آدمي الظالمين ))

ذا معلوم منذ خلق البشر أن للعبد ، وأن ه إثبات اإلرادة للعبد إني أريد )) ((يف قوله:  وخيلد فيها وإال فال .

 ؛ فيكون يف ذلك رد على اجلربية الذين يقولون إن اإلنسان ليس له إرادة وإمنا يفعل الشيء قهرا وجربا . إرادة

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من أريد قتله ومل يدافع خوفا من اإلمث فإنه ال حرج عليه؛ ولكن كيف يكون 

؛ ألن الواجب يف دفع الصائل أن يدافع باألسهل  ل ألنه رمبا يقتل الصائل فيتعجلاخلوف من اإلمث ؟ نقو 

، وإن رجع  ، وإن رجع بالضرب اليسري مل يضرب كثريا ؛ فإن رجع عن صوله بالتهديد مل يضرب فاألسهل

اهللا    من ذلك ؛ إال أن العلماء رمحهم  ع إال بالقتل فاحلكم إنه يقتل، وإن مل يندف بالضرب الكثري مل يقتل

مسألة وقالوا ما مل خيف أن يبدره بالقتل فإن خاف أن يبدره بالقتل فال بأس أن يقتل يف أول وهلة يعين مثل لو  

كان هذا الصائل مع سالح أشهره على صاحبه وصاحبه خياف أن يطلقه عليه فيقتله وحينئذ ال حرج أن يبادره 

؛ فحينئذ ال بأس أن  أو تصيح به أو ما أشبه ذلك بيدك مثال ألن هذا رمبا ال يعطيك فرصة فتدفعه ؛ بالقتل

 فتكون من أصحاب النار ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن القتل سبب لدخول النار تبدره بالقتل .

ب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغض ((وقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز:  ))

؛ فمنهم من  نقول اختلفت األمة يف ذلك وهل هو خملد فيها أبدا ؟  . اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ))

؛ وأما املعتزلة فلم يكفروه بل  ؛ لكن الفرق بينهم أن اخلوارج كفروه قال إنه خملد فيها أبدا وهم اخلوارج واملعتزلة

؛ ولكن هل يدخل  ليه أهل السنة واجلماعة أنه يدخل النار وال خيلد فيها؛ والذي ع قالوا إنه يف منزلة بني املنزلتني

؟ املشهور من مذهب أهل السنة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))  ((النار قطعا أو هو داخل يف قوله تعاىل: 

ة نصوحا ؛ هل يدخل حتت املشيئة ؟ اجلواب إن تاب القاتل توب قتول؛ ولكن يبقى حق امل أنه داخل حتت املشيئة

والذين ال يدعون مع اهللا  ((فإنه يدخل يف ذلك مبعىن أن اهللا ال يعاقبه على حق املقتول لعموم قول اهللا تعاىل: 

إلها آخر وال يقتلون النفس التي حرم اهللا إال بالحق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب 

يوم القيمة ويخلد فيه مهانا إال من تاب وآمن وعمل عمال صالحا فأولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسنات وكان 



ا تاب توبة نصوحا فإن اهللا تعاىل يتحمل عنه وال يعذبه؛ وهذا يف غري احلق فظاهر اآلية أنه إذاهللا غفورا رحيما )) 

؛ ولذلك صرح الفقهاء رمحهم  ؛ ألنه حق اآلدمي املايل يعين نقول لو تاب هذا القاتل هل تسقط الدية عنه ؟ ال

ما كان حقا لآلدمي  اهللا بأن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه قبلت توبته ورفع عنه احلد لكن ال يسقط عنه

؛  ؛ إذا نقول القاتل إذا تاب فاحلكم ؟ يتوب اهللا عليه حىت يف حق املقتول فال يعاقب على القتل يف أمور الدنيا

وأما إذا مات غري  إال من تاب )) ((إىل قوله:  والذين ال يدعون مع اهللا إلها آخر )) ((لعموم قوله تعاىل: 

؛ فالقاتل غري مضمون له أن ينجو من النار  ؛ وحق اهللا داخل حتت املشيئة نهتائب فحق املقتول البد أن يؤخذ م

؛ أما الدنيوي وهو  ؛ وهذا يف اجلزاء األخروي بل هو حتت مشيئة اهللا إن شاء اهللا غفر له وإن شاء مل يغفر له

ن أسباب دخول النار ومن فوائدها: أن الظلم م الدية فالبد من استيفائها لورثة املقتول سواء تاب أم مل يتب .

 فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين )) ((؛ لقوله:  سواء كان الظلم يف حق اهللا أو يف حق املخلوق

ألن الظامل قد ال  ؛ وحيتمل أن يقال الظاملني هنا عام أريد به اخلاص وهو أن ظلم مثل هذا الظلم وهو قتل النفس

عنه كما اهللا عموم اآلية وألن كل ظامل فجزاءه دخول النار إال أن يعفو ولكن األول أصح ل ؛ يستحق دخول النار

أي سهلته له أن  طوعت له )) فطوعت له نفسه قتل أخيه )) (( ((قال اهللا تبارك وتعاىل:  . يف غري الشرك

أي للقاتل نفسه قتل  طوعت له )) ((يقتل أخاه مع أن أخاه وعظه هذه املوعظة لكن ـ والعياذ باهللا ـ مل تنفعه؛ 

؛ وإمنا قلنا  أي فصار من اخلاسرين فأصبح من الخاسرين )) (( ؛ ألن نفسه سهلت هذا القتل . أخيه فقتله

ألن األصل يف معىن اإلصباح أن يكون يف أول النهار لكن يعرب اإلصباح عن جمرد الصريورة ؛ أصبح أي صار 

من فوائد هذه اآلية   . ، ورمبا كانت أصابته يف وسط النهار مثل ما يقال: فالن أصبح حزينا على هذه املصيبة

؛ فيجب على اإلنسان أن  ؛ ألا قد تطوي على اإلنسان أكرب املعاصي الكرمية: احلذر من النفس األمارة بالسوء

ن قتل ومن فوائد اآلية الكرمية: أ يكون هازما بالنسبة لنفسه ويقظا فال يتبعها فيما تطوي له من معاصي اهللا .

واهللا تعاىل وصفه باألخوة بعد أن بني أنه  فطوعت له نفسه قتل أخيه )) ((؛ لقوله:  النفس ال خيرج من اإلميان

   قتله وإال فقد يقول



وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى  : ((لقول اهللا تعاىل

فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اهللا يحب 

أن الكفر يف الكتاب والسنة قد  وذا التقرير نعرف . المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ))

ويف  سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) (؛ دليل ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  يراد به الكفر األصغر

؛ وبه  ، وهذا دليل على أن القاتل ال يكفر اآلية الكرمية أن القتال مل خيرج الطائفتني املسلمتني من أخوة اإلميان

؛ واحلقيقة أن  ض الناس إن كل كفر أطلقه اهللا فاألصل فيه الكفر خمرج عن امللة إال بدليليعرف الرد على قول بع

ومن فوائد هذه اآلية  األمر بالعكس أن كل كفر أطلقه اهللا فهو كفر دون كفر إال بدليل يدل على أنه كفر أكرب .

م نافس صار من اخلاسرين ؛ فيستفاد أن هذا الرجل الذي قتل أخاه وظن أنه ربح امليدان حبث مل يكن هلالكرمية: 

مث قال   أن كل إنسان حسد أخاه وحاول أنه حيول بينه وبني التوفيق فإن اخلسارة تعود على هذا احلاسد . :منها

فبعث اهللا غرابا يبحث في األرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن  ((اهللا تعاىل: 

، والغراب هو  أرسلهفبعث اهللا غرابا ))  (( وءة أخي فأصبح من النادمين ))أكون مثل هذا الغراب فأواري س

وال  ا؛ ألن مثل هذه املسائل ال ميكن تعليله ؛ وال يقال ملا اختاره اهللا عزوجل من بني سائر الطيور الطائر املعروف

ذكر املفسرون أن غرابني اقتتال فقتل أحدمها اآلخر فبحث القاتل  يبحث في األرض )) ((وقوله:  فيها . ميكن

ومل يقل:  بعث اهللا غرابا )) ((؛ ألن اهللا يقول:  ؛ ولكن ظاهر اآلية خالف ذلك يف األرض مث دفن الغراب

ما  ؛ والظاهر أن املراد إمنا أرى هذا كيف يبحث يف األرض من أجل أن يدفن أخاه وكأن هذا القاتل بقوة غرابني

أي حيرثها حىت يرى هذا  ؛ فبعث اهللا هذا الغراب يبحث األرض األرضذهب يبحث يف وقع يف نفسه كأنه  

كيف يواري  ((يريه أي ليجعله يرى بعينه  ليريه كيف يواري سوءة أخيه )) ((قال:  القاتل ماذا يصنع بأخيه .

؛ وهلذا أمر النيب صلى اهللا عليه وعلى آله  أي عورته؛ ألن امليت كله عورة سوءة أخيه )) ((أي كيف يغطي  ))

؛ لقول  وسلم أن يكفن امليت كله ال خيرج منه شيء إال من كان حمرما من الرجال فإنه جيب أن يكشف رأسه

 )) ايا ويلت أعجزت )) (( ايا ويلت ((قال الرجل:  . وال تخمروا رأسه ) (النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: 

، لكن ا يا ويلت )): ايا ويلت ((؛ وأصل  ؛ ويقال يف كل حال يقع فيها الندم والتعب واإلعياءالويل هو الثبور 

؛ وهنا نادى الويل كأنه يقول: يا ويلتا انظري فإين  مدها عند الصياح )) ايا ويلت ((قلب الياء ألفا من أجل املد 

االستفهام هنا للتوبيخ كيف أعجز أن أكون مثل هذا  أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب )) ((وقوله:  نادم .

فأواري سوء  ((عجز عن مساوي أو مياثل الغراب ؛ وهذا صرح بأنه  ؛ ألن بين آدم أكثر من احليوانات الغراب

أعوذ  فهو منصوبة هنا ألنه أيش ؟ جواب االستفهام . أعجزت )) ((وقوله:  .))  أخي فأصبح من النادمين



((من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في ؛  الرجيم باهللا من الشيطان

األرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن  

نا مل نتكلم على فوائد ؛ أظن أن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم . كثيرا منهم بعد ذلك في األرض لمسرفون ))

يف هذه  فبعث اهللا غرابا يبحث في األرض ليريه كيف يواري سوءة ... )) ((قال اهللا تعاىل:  اآلية اليت قبلها ؟

 فبعث اهللا غرابا )) . ((؛ لقول اهللا تعاىل:  اآلية من الفوائد: أن أفعال احليوان غري اإلنسان خملوقة هللا وبإرادته

اجلواب نعم أفعالنا خملوقة هللا عزوجل وبإرادة اهللا عزوجل، هذا ما عليه أهل  خملوقة هللا وبإرادته ؟فهل أفعال البشر 

؛ ولكن مع ذلك نقول إن فعل  السنة واجلماعة خالفا القدرية املعتزلة الذي يقولون إن اإلنسان مستقل بعمله

؟ خالفا للجربية الذين قالوا إن اإلنسان ليس  ؛ فلإلنسان اختيار وإرادة خالفا ملن اإلنسان يقع باختياره وإرادته

؛ واملعتزلة أخذوا  ؛ أهل السنة واجلماعة وفقهم اهللا عزوجل لألخذ بالنصوص من مجيع اجلوانب له إرادة وال اختيار

بنصوص واجلربية اجلهمية أخذوا بنصوص فصاروا ينظرون إىل النصوص نظر األعمى بنظر األعور الذي ينظر بعني 

من فوائد  ا أهل السنة واجلماعة ـ جعلين اهللا وإياكم منهم ـ فإم ينظرون إىل النصوص بالعينني مجيعا .واحد؛ أم

؛ فالغراب أرشد ابن آدم إىل أن  ، كما يف هذه القصة هذه اآلية الكرمية: أن احليوانات قد تكون مرشدة للبشر

عن الصراط املستقيم كالذين حيرقون موتاهم  حيفر ألخيه ويدفنه وصارت سنة البشر إىل يومنا هذا إال من ضل

تفضيل وهل امليزة بشيء معني يقتضي ال ويلقون يف اليم وما أشبه ذلك وإال فهذا بقي سنة البشر إىل اليوم .

؛  ؛ وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها أنه إذا امتاز أحد بشيء فإنه ال يقتضي التمييز املطلق عليه اجلواب ال املطلق ؟ 

ما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يكون يف آخر الزمان أيام الصرب للعامل فيهن أجر مخسني ومن ذلك 

؛  ؛ فهل يقال إن هؤالء الذي يكونون يف هذه األيام أفضل من الصحابة على سبيل اإلطالق ؟ ال من الصحابة

ا يفضل بعض الصحابة على بعض يف لكن يتميزون مبيزة ؛ كذلك جند أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أحيان

ألعطين الراية غدا يحب اهللا ورسوله ويحبه  (، كما يف قوله:  ؛ فال يلزم من ذلك التفضيل املطلققضية معينة

؛ وأمثال  ، وهذا ال يقتضي أن يكون أفضل من أيب بكر وعمر فأعطاها من ؟ علي بن أيب طالب اهللا ورسوله )

إن الغراب أفضل من بين آدم ؟  :؛ فهل نقول بني الفضل املطلق والفضل املعنيهذا كثرية فيجب أن نعلم الفرق 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  ، وإن كان للغربان فضل يف كيفية دفن األموات لكن هذا ال يقتضي التفضيل . ال

ا الرجل ضاقت عليه ؛ فإن هذ أن اهللا سبحانه وتعاىل ييسر لإلنسان إذا ضاقت به األرض ما مل يطرأ له على بال

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الواجب  ؛ ففرج اهللا عنه ببعث هذا الغراب . األرض ماذا يصنع بأخيه الذي قتله

؛ لكن العلماء رمحهم اهللا زادوا على ذلك شرطا البد منه وهو  يف الدفن ما توارى به السوءة أي يغطى به اجلسم



؛ يعين معناه البد أن مينع السباع أن ال حتفر القرب وأن مينع  نعا للسباع وللرائحةأن يكون الدفن مواريا للسوءة وما

؛ فلو أن اإلنسان حفر حفرة يسرية مث وارى عليه الرتاب لكنه يسهل على السباع أن  الرائحة أن ال خترج من القرب

، وكلما كان أعمق يف  باع والرائحة؛ البد من تعميق القرب على وجه مينع الس حتفره وخترج رائحته فإن هذا ال جيزئ

؛ وهلذا  ؛ ألن القرب يواري البدن كله ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن بدن امليت كله عورة األرض فهو أحسن .

؛  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن قتل العمد ال خيرج من اإلميان قال العلماء رمحهم اهللا إن بدن امليت كله عورة .

احلق أن قتل العمد  وهذا هو كيف يواري سوءة أخي )) ((ولقوله:  )) عت له نفسه قتل أخيهفطو  ((لقوله: 

؛ فاملعتزلة قالوا إن قاتل النفس عمدا  ئغتني ومها اخلوارج واملعتزلةال خيرج من اإلميان خالفا لطائفتني مبتدعتني زا

؛ أما يف اآلخرة فإنه  ، هذا حكمه يف الدنيا نيخيرج من اإلميان لكن ال يدخل يف الكفر بل هو يف منزلة بني املنزلت

هو الذي خلقكم فمنكم كافر  ((،  ؛ أما اخلوارج فقالوا إنه يكفر ألنه ليس هناك إال كافر ومؤمن خملد يف النار

وإخراج منزلة بني املنزلتني هذه بدعة؛ واخلوارج أشجع من معتزلة ألم صرحوا ملا يقتضيه الدليل  ومنكم مؤمن ))

؛ وكال  ؛ وأما املعتزلة فال   ذه احليلة أنه ال يكفر لكنه يف منزلة بني املنزلتني على زعمهم وصرحوا بأنه كافر

 )) ايا ويلت ((؛ لقوله:  لشديد من هذا الذي قتل أخاهومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إظهار الندم ا القولني خطأ .

فنأخذ من هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: أن فاعل املعصية  وهي كلمة حتصر وحتزن . اوأصله: يا ويلي ويا ويلت

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إقرار هذا اإلنسان  إذا مل يتب منها فإنه جيازى اخلسران والندم وضيق النفس .

أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب  ((؛ لقوله:  اتل مبا اقتضته حاله مع ما فيه ذلك من لومه والقدح فيهالق

؛ على أيش ؟ على قتل أخيه وعلى  أن هذا القاتل أصبح من النادمني: ومن فوائد اآلية . فأواري سوءة أخي ))

من أجل  مث قال اهللا تبارك وتعاىل: (( عا.؛ فجمع الندم لألمرين مجي عجزه أن يكون عارفا كيف يواري سوءة أخيه

كتبنا  ((؛  مبعىن سبب أي من سبب ذلكأجل ))  ((للتعليل؛ وهنا  )) من (( ذلك كتبنا على بين إسرائيل )) .

كتبنا  (( وإسرائيل هو يعقوب بن اسحاق . على بني إسرائيل )) (( . أي كتابة شرعية على بني إسرائيل ))

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها على بني إسرائيل أنه 

، وذلك أن ابن  أي ما جرى من قصة ابين آدم ذلك )) (() واملشار إليه يف قوله: فكأنما أحيا الناس جميعا )

؛ فيكون  رآدم الذي قتل هو أول من سن القتل يف البشرية وكان عليه بكل نفس تقتل بغري حق كفل من الوز 

أنه من  ((وقوله:  ؛ ألن وزر كل نفس مقتولة بغري حق يكون عليه مثله . قتله هلذه النفس كأمنا قتل الناس مجيعا

؛ ألن القتل قد يكون حبق وقد يكون بغري احلق، القتل قد يكون  هذا القيد قيد البد منه قتل نفسا بغير نفس ))

ص قتل حبق والقصاص ليس على إطالقه مبعىن أننا نقتل نفسا ، وذلك القصاص فإن القصا قتل النفس بالنفس



منها: أن ال يكون القاتل أعلى من املقتول يف الدين  ، البد لنفوذ القصاص من شروط: بنفس بل البد من شروط

 امللك، أال يكون القاتل أعلى من املقتول يف هذه األمور الثالثة الدين واحلرية و  ، هذا شرط البد منه والرق وامللك

، القاتل  ؛ مثاله: كافر قتله مسلم هذا ال ميكن أن يقتل ألنه أعلى منه ، فإن كان أعلى منه فإنه ال يقتص به

؛ مثال احلرية والرق: أن يقتل  أعلى من املقتول وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ال يقتل مسلم بكافر

؛  ؛ فالقاتل أعلى فال يقتل به ؟ ألن هذا حر وهذا عبد ملاذا، هذا أيضا ال يقتل؛  شخص حر رقيق رجل آخر

ألن املكاتب ؛ ، اشرتى عبدا مملوكا يتجر به مث قتله فهنا كالمها عبد  امللك مثل: أن يكون للمكاتب عبد مملوك

ذا ، كالمها عبد لكن ه ؛ ألنه مالك ؛ فهل يقتل هذا املكاتب ذا الرقيق ؟ اجلواب ال ما بقي عليه الدرهم

بغير  ((قوله:  ؛ البد من شروط نذكرها إن شاء اهللا عند الفوائد يعين بقيت شروط نذكرها عند الفوائد . مالك

؛ واملراد بالفساد الفساد الذي تعم مفسدته ال  واهللا تبارك وتعاىل أطلق الفساد نفس أو فساد في األرض ))

؛  ؛ لكن املراد الفساد العام كنه ال يقتل بذلك، هذا فساد ل ؛ فلو أن شخصا أحرق دكان آخر الفساد اخلاص

، هؤالء الشك أم  مثاله: قطاع الطريق الذين يعرضون للناس على الطرق فيغصبوم املال جماهرة بقوة السالح

؛ ومن ذلك أن ذكر كثريا من العلماء شارب اخلمر إذا جلد مث جلد مث جلد ومل ينتهي فإنه  مفسدون يف األرض

 (( ؛ املهم أن الفساد العام هذا يقتل صاحبه ألنه أفسد يف األرض .  لك اللصوص الصائلون؛ ومن ذ يقتل

 ؛ وكأن هنا للتشبيه فما وجه الشبه ؟  كأمنا قتل الناس مجيعا وهو مل يقتل إال واحد  فكأنما قتل الناس جميعا ))

حيل لقتل النفس حمرمة كأمنا قتل ؛ واملست إن هذا يف املستحل لقتل النفس بغري نفس أو فساد يف األرض :قيل

؛ فهذا الذي قتل  مجيع املسلمني؛ ألن املراد اجلنس كما قلنا إن الذي يكذب رسوال هو مكذب جلميع الرسل

؛  فالنا الستحالله قتله وهو معصوم يكون كالذي قتل الناس مجيعا إذ أنه استحل قتل جنس النفس املعصومة

 إن املعىن من قتل نفسا ممن يكون يف قتله فتنة كقتل السلطان وما أشبه ذلكوقيل:  . فيكون كقاتل الناس مجيعا

 ؛ ألنه إذا قتل السلطان صارت فتنة وصار الناس يقتل بعضهم بعضا فيكون هذا قتل نفسا كأمنا قتل الناس مجيعا

؛ ولو قتل الناس  ه؛ ألنه إذا قتل نفسا قتل به ولو قتل عشرة ؟ قتل ب كأن ما قتل الناس مجيعاوقيل: املعىن   .

؛ فيكون املعىن أن عقوبة  ، مبعىن أن لن خيرج عن القتل ولو قتل الناس مجيعا أو قتل بعضهم مجيعا ؟ قتل به

الوجه الرابع: أن من قتل نفسا فكأمنا قتل  القاتل بالقصاص ال فرق فيها بني أن يقتل واحدا أو يقتل مجيع الناس.

 ألن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها وال أعظم من هذا اجلزاء ؛ الناس مجيعا هذا يف عقوبة اآلخرة

أنه يف جهنم خالدا فيها وغضب اهللا  ، هذا أعظم جزاء ؛ لو قتل الناس مجيعا فكذلك ، لو قتل نفسني فكذلك

ري نفس أو فساد يف ، أن من قتل نفسا عمدا بغ ؛ لكن املعىن األول أظهر املعاين عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما



 (( ، مث إذا استحل القتل بنفس واحدة حمرتمة فكأمنا استحله يف مجيع الناس . األرض فإمنا يقتلها مستحال للقتل

أي أنقضها من املوت وليس املعىن أنه نفخ  من أحياها )) ((قوله:  ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ))

، وهذا يشمل  ؛ لكن املراد من أحياها أنقذها من القتل ؟ إال هللا عزوجل نألن ذلك ال يكون إال مل ؛ فيها الروح

، مث كف عن  لو هم إنسان بقتل نفس وطوعت له نفسه قتل أخيه مث استيقظ ورأى أن ذلك حرام أوال: أشياء:

الذي  ثانيا: دفع الصائل هذا القتل يكون هذا أحيا النفس، بعد أن طوقت له نفسه قتله تراجع، هذه واحدة .

ثالثا: أن يقع شخص يف هلكة كحريق أو  فيدفعه ويكون هنا أحيا نفسا أنقذها من القتل . شخصا أن يقتل يريد

؛ يكون كالذي أحيا  ؛ أليس كذلك ؟ أحيا نفسا غرق أو هدم فيأيت شخص آخر فينقذه، فهذا أحيا النفس

نيته بإنقاذ هذه النفس املعصومة فيكون  ؛ يف أي شيء ؟ يف الثواب الذي يثاب عليه أو يف حسن  الناس مجيعا

 كأنه أنقض الناس مجيعا ألن طويته حسنة ونيته نية الرمحة فإذا رحم واحدا من اخللق كأمنا رحم الناس مجيعا .

ملاذا خص بين إسرائيل ؟ خص بين إسرائيل ألم أكثر الناس قتال يف األنبياء ويف  على بني إسرائيل )) ((وقوله: 

كثرة   فإذا قال قائل: وهل أيضا ، فخصهم بذلك لكثرة العدوان فيهم . مر بالقسط من الناسقتل الذين يأ

ولقد جاءتهم  ((مث قال:  ؛ لكن قد يذكر الشيء مع مقابله لتمام التقسيم . اإلحياء املوجودة فيهم ؟ قلنا ال

؛ وهذه الصيغة هلا أمثلة كثرية  دراجلملة هنا مؤكدة بالالم وقد وقسم املق ولقد جاءتهم )) رسلنا بالبينات )) ((

،  ، والالم ، القسم املدلول عليه بالالم ؛ فنقول يف مثل هذا الرتكيب إنه مؤكد بكم ؟ ثالث مؤكدات يف القرآن

الذين أرسلهم اهللا عزوجل؛ فأضاف الرسل إليه ألنه  رسلنا )) ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات )) (( (( وقد .

ألن الرسول يشرف بشرف مرسله فاهللا تعاىل شرفهم إلضافة رسالتهم إليه  ؛ الذي أرسلهم ورمبا نقول وتشريفا هلم

وال مضادة أو وال تناقض  جاءتهم رسلهم بالبينات )) ((؛ وقد تأيت الرسالة مضافة إىل املرسل إليه  جل وعلى

 بالبينات )) ((وقوله:  ؛ فهم رسل اهللا ألنه أرسلهم ورسل إىل اخللق ألم بلغوهم رسالة اهللا عزوجل . بينهما

، التقدير: باآليات البينات أي الواضحات الظاهرات اليت ال يأيت ا إال رسول من  هذه صفة ملوصوف حمذوف

أهل العلم يف كون موسى عليه الصالة ؛ وقد جعل اهللا عزوجل آية الرسل مناسبة لعصره كما ذكر  عند اهللا

؛ وعيسى  والسالم أتى بالعصا وباليد ألنه يف عهده انتشر السحر فأتى بآيات ال ميكن للسحرة أن يعارضوها

عليه الصالة السالم أتى يف زمن ترقى فيه الطب فأتى بآيات ال ميكن للطب أن يعارض هذه اآليات وهي: إحياء 

؛ وحممد صلى اهللا عليه وآله وسلم بعث يف قوم قويت فيه  ، إبراء األكمه واألبرص ، إخراجهم من القبور املوتى

البالغة وانتشرت وصاروا يتفاخرون فيها فجعل اهللا أعظم آياته عليه الصالة والسالم ذا القرآن الكرمي الذي ال 

أتوا بمثل هذا القرآن ال قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن ي ((ميكن للبشر أن يأتوا مبثله بل وال اجلن 



مث بعد هذه البينات الواضحات اليت أتت على مهل بعد ذلك  . يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ))

أي بعد  ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك )) ((هنا يقول: إن كثيرا منهم بعد ذلك في األرض لمسرفون ))  ((

  ؛إتيان الرسل باآليات البينات الواضحات يكون كثري منهم مسرفني يف األرض 

  وهنا نسأل عن إعراب مسرفون نعم ؟ الشيح :

  خرب إن   الطالب :

  ما هي خرب إن بعد ذلك ؟ توافقون على هذا ؟  الشيح :

  نعم . الطالب :

متعلق بالسكون ، واملعروف أن الم االبتداء ال  رض ))في األ ((والالم هنا مل متنع عمل ما بعدها فيما قبلها ألن 

؛ لكن قالوا الالم هنا مزحلقة واألصل أن تقع قبل إن لكنه كره العرب أن جيتمع  يعمل ما بعدها فيما قبلها

؛ ولذلك صح أن نقول إن  ؛ فزحلقوا كما يقول النحويون زحلقوا الالم حىت وضعوها للخرب املؤكدان يف حمل واحد

واإلسراف هو التجاوز احلد بتعدي عن  . مسرفون )) ((متعلق بـ بعد ذلك في األرض لمسرفون )) ((قوله: 

إثبات ؛ منها:  ففي هذه اآلية فوائد حدود اهللا عزوجل وانتهاك حرماته وعدم املباالة لتكذيب الرسل وقتلهم .

، وإثبات العلة  وهذه من أقوى صيغ التعليل من أجل )) ((ن قوله: ؛ من أين تؤخذ ؟ م العلة لألحكام الشرعية

؛  ، أن اهللا ال يشرع شيئا إال للحكمة وال يقدر شيئا إال للحكمة وهي احلكمة الشك أا من كمال اهللا عزوجل

ذا قول باطل من وأما من قال إنه ال جيوز إثبات احلكمة هللا وأن اهللا يفعل رد املشيئة ويشرع رد املشيئة فإن ه

، مث إنه تنقص هللا عزوجل أن تكون أفعاله وأحكامه الشرعية مبنية على  حنو ألف وجه كما ذكره بعض العلماء

خلقنا السموات واألرض وما بينهما العبين ما  وما ((؛ وقد أبطل اهللا تعاىل ذلك يف آيات متعددة  غري حكمة

وذكر اهللا تعاىل  )) أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون أفحسبتم : ((وقال تعاىلخلقناهما إال بالحق )) 

، وإثبات احلكمة هللا  ؛ واآليات يف هذا كثرية والنصوص كثرية أنه ينزل من السماء ماء حيي به األرض بعد موا

؛ ملاذا ؟  تعاىلهو غاية التنزيه عن النقص والعيب خالفا ملن قال إنه ال جيوز إلثبات احلكمة والعلة ألفعال اهللا 

سبحان  "  ؛ وهلذا من عبارام الباطلة قالوا ألنك لو أثبتت العلة هللا جلعلت اهللا تعاىل يفعل لغرض والغرض ممنوع

 ألا يعين مزوقة ومزخرفة ؛ ميكن هذه العبارة لو مسعها العامي لبكى " من تنزه عن األعراض واألبعاض واألغراض

؛ ماذا يعنيهم باألبعاض ؟ الوجه واليد والعني والقدم  ألعراض واألغراض، سبحان من تنزه عن األبعاض وا

؛ األعراض األفعال ألن الفعل عرض كاالستواء على العرش  ، ما ميكن أن يكون له هذه ألن هذه أبعاض والساق

من أعظم ؛ حنن نقول سبحان من اتصف مبا يليق به و  ؛ األغراض احلكم والنزول إىل السماء الدنيا وما أشبهها



 ؛ إذا نقول احلكمة ليس فيها نقص . ما يليق به احلكمة أن تكون أفعاله وأحكامه الشرعية مبنية على احلكمة

فإذا قال قائل: إذا جعلتم احلكمة من صفات الكمال فأوجبوا على اهللا ما تقتضيه احلكمة واجعلوا اهللا تعاىل جيب 

؛  ؛ ألن احلكمة تقتضيه ا الشيء، أن حيرم عليه هذا الشيء، أن يوجب عليه هذ عليه أن يشرع عليه هذا الشيء

فنقول هذا خطأ ؛ لكن نعلم أن ما شرعه اهللا فهو  وحينئذ تكون قد أوجبتم على اهللا تعاىل أنتم بعقولكم ؟

؛ وإذا   حلكمة ولسنا حنن الذين نوجب على اهللا أن يفعل ولسنا حنن الذين جنعل هذا الشيء هلذه احلكمة املعينة

لى نفسه أن يفعل الشيء إذا ؛ أفال يوجب ع اهللا قد كتب على نفسه الرمحة وأوجب على نفسه الرمحة كان

ال نوجب على اهللا بعقولنا شيئا ألن عقولنا أقصر  ؛ فنحن نقول اقتضت احلكمة ؟ ألنه مقتضى هذا الوصف

؛ لكن إذا علمنا أن اهللا  اوأنقص من أن تدرك أن هذه هي احلكمة وأنه جيب احلكم هلذه احلكمة، أنقص من هذ

 فإن قال قائل: هل توجبون على اهللا أن يوجب إذا اقتضت احلكمة ؟ .أوجبها أو حرمها علمنا أن ذلك حلكمة 

؛ أما حنن فال نوجب  ، هو وصف نفسه بأنه حكيم وأنه أحكم احلاكمني اجلواب نعم لكن بإجيابه على نفسه

كتبنا على بني إسرائيل  ((؛ يف قوله:  الكرمية: تعظيم اهللا نفسه جل وعالومن فوائد هذه اآلية  ذلك بعقولنا .

وأمثلة هذا كثرية يف القرآن وقد استدل النصارى ذه العبارة وهي إضافة الشيء إىل اهللا تعاىل بنون التعظيم أو  ))

يف قلوم زيغ فيتبعون ، وال غرابة يف ذلك أن الذين  بضمري اجلمع استدلوا على باطلهم بأن اهللا ثالث ثالثة

ويقول اهللا  وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم )) ((؛ أما حنن فنقول إن اهللا تعاىل قال:  املتشابه

أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا قال سبحانك ما يكون  ((تبارك وتعاىل لعيسى بن مرمي: 

لته فقد علمته تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك إنك أنت لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت ق

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  . أن اعبدوا اهللا ربي وربكم ))عالم الغيوب ما قلت لهم إال ما أمرتني به 

، حيث جعله كالذي  يف األرض اهللا سبحانه وتعاىل ضاعف العقوبة على كل من قتل نفسا بغري نفس أو فساد

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز ختصيص معني يف احلكم وإن كان عاما لكونه أكثر الناس عمال  ل الناس مجيعا .قت

؛ وجهه ؟ أن اهللا خص هذه الكتابة على بين إسرائيل مع أا عامة ألم هم أكثر من انتهكوا حرمات اهللا  به

لكن البد من  بغير نفس )) ((؛ لقوله:  بالنفسومن فوائد اآلية الكرمية: قتل النفس  عزوجل بقتل النفوس .

شروط، البد من شروط القصاص منها: أال يكون القاتل أعلى من املقتول يف الدين واحلرية وامللك وقد سبق 

ومنها أي من شروط  ، واوسي أيضا . فهل يقتل اليهودي بالنصراين ؟ نعم ألن الكفر ملة واحدة شرحه .

 ؛ وذلك لوجهني ؛ فإن كان والدا له فإنه ال يقتل به ، بأن ال يكون القاتل والدا للمقتول القصاص: انتفاء الوالدة

والثاين أن الوالد هو األصل يف وجود الولد إذ لو اله مل  ال يقتل والد بولده ) (؛ األول ما جاء يف احلديث: 



؛ وذهب بعض  الولد بأبيه ؟ نعم يقتلهل يقتل  ، فال ينبغي أن يكون الفرع سببا إلعدام األصل . يوجد الولد

؛ وهذا هو القول الراجح بل هو املتعني؛  العلماء إىل أن الوالد يقتل بولده إذا كان قتله عمدا عدوانا واضحا

وما ذكر من منح قتل والوالد  النفس بالنفس ) (وكذلك جاء يف السنة:  النفس بالنفس )) ((لعموم قوله تعاىل: 

الثاين على تقدير صحته  ال يقتل والد بولده ) (، أوال احلديث ضعيف  األدلة فهي ضعيفةالولد ما ذكر له من 

؛ وعلى هذا ملا   حيمل على ما إذا كان هناك شبهة؛ وذلك ألنه يندر جدا أن يتعمد الوالد قتل ولده، يندر جدا

؛  ذلك ؟ إن صح احلديث؛ هذا مىت نقول  كان اخلطأ حمل ظن بالنسبة لقتل الوالد لولده ارتفع حكم القصاص

أما إذا مل يصح فقد ف  ؛ وأما التعليل ألن الوالد هو سبب وجود الولد فيقال نعم هو سبب وجود الولد لكن 

مث نقول نزيد هذا القول قوة  ، قتلنا للوالد لولده ما السبب يف قتل الولد لولده ؟ الوالد فهو السبب يف قتل نفسه

؛ أليس كذلك ؟ الرسول أخرب بأن أعظم الذنوب بأن تقتل  ن أعظم قطيعة الرحمإذا قلنا إن قتل الوالد لولده م

؛ فكيف جنازي هذا الوالد بأن نرفع عنه القتل ؟ الصواب  ولده خشية أن يأكل معه ) فهذا من أعظم الذنوب

إن كان شبه أن نعلم أنه عمد ف :الشرط الثالث بالشك أن الوالد يقتل بولده سواء كان الوالد واألم أو األب .

 عمد بأن ضربه بآلة ال تقتل غالبا فإننا ال نقتله حىت لو مات به؛ فلو ضربه بعصا سوط مثال مث هلك ما يقتل به

، والعصا ال  ؛ ألن األصل العصمة وكون هذا الذي ضرب بالعصا ميوت إمنا ذلك خللل يف نفسه وعدم حتمله

ما سبق يف قولنا احلرية وامللك فاعلموا أن هناك خالفا يف قتل  ؛ أما ؛ وهلذا ال ميكن أن يقتل به يقتل مثله غالبا

ال يقتل  (، واحلديث الوارد  ؛ والصواب قتل احلر بالعبد بعموم األدلة الدالة على أن النفس بالنفس احلر بالعبد

من  (؛ وقد جاء يف حديث احلسن عن مسرة أن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قال:  ضعيف الحر بالعبد )

؛ فالصواب أنه يقتل  فإذا كان اإلنسان يقتل بعبده وهو ملكه فقتله بعد غريه من باب أوىل قتل عبده قتلناه )

ن فوائد اآلية الكرمية: أن وم ؛ لكن بشرط أن يكون القتل عمدا عدوانا واضحا . احلر بالعبد واملالك باململوك

ومن ذلك قطع الطريق يعين هؤالء  )) أو فساد في األرض ((؛ لقوله:  الفساد يف األرض مبيح لقتل النفس

   الذين يعرضون الناس بالسالح يف الطرقات



؛  الشرط الثالث أن نعلم أنه عمد فإن كان شبه عمد بأن ضربه بآلة ال تقتل غالبا فإننا ال نقتله حىت لو مات به

؛ ألن األصل العصمة وكون هذا الذي ضرب بالعصا ميوت إمنا  فلو ضربه بعصا سوط مثال مث هلك ما يقتل به

؛ أما ما سبق يف قولنا  ؛ وهلذا ال ميكن أن يقتل به ، والعصا ال يقتل مثله غالبا ذلك خللل يف نفسه وعدم حتمله

؛ والصواب قتل احلر بالعبد بعموم األدلة الدالة على أن  احلرية وامللك فاعلموا أن هناك خالفا يف قتل احلر بالعبد

؛ وقد جاء يف حديث احلسن عن مسرة أن النيب  ضعيف ال يقتل الحر بالعبد ) (النفس بالنفس، واحلديث الوارد 

فإذا كان اإلنسان يقتل بعبده وهو ملكه فقتله بعد  من قتل عبده قتلناه ) (صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قال: 

؛ لكن بشرط أن يكون القتل عمدا عدوانا  ؛ فالصواب أنه يقتل احلر بالعبد واملالك باململوك غريه من باب أوىل

 )) أو فساد في األرض ((؛ لقوله:  مبيح لقتل النفس ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الفساد يف األرض واضحا .

فيغصبوم املال رمبا يقتلونه هؤالء  ومن ذلك قطع الطريق يعين هؤالء الذين يعرضون الناس بالسالح يف الطرقات

؛ كذلك من مفسدي يف األرض يف وقتنا احلاضر هؤالء الذين يأتون مبخدرات وجيلبوا إىل  مفسدون يف األرض

؛ قلنا لكن  ؛ فإن قالوا مثال حنن مل جنرب الناس أن يشرتوا اإلسالمية هم مفسدون يف األرض الشك البالدة

؛ فكل إنسان ال يندفع شره إال بالقتل  فأنتم مروجون وجاربون ولن يندفع شركم إال بالقتل وضعتم األمر أمامكم

   من هؤالء املفسدين فإنه يقتل .

إما الكفر وإما اإلميان ويقولون  شيخ أحسن اهللا إليك ! اخلوارج هم يقولون إنه ما يف هناك مرحلة ثالثة  السائل :

كل من ارتكب الكبرية هو كافر فماذا يقولون يف احلدود الشرعية الثابتة يف الكتاب والسنة احلدود الثابتة مثل 

  قطع اليد واجللد وغريها ماذا يقولون فيها ؟

   ؟ يف أيش الشيخ :

  سواء جلد ؟ مقتضى قاعدم هم كفار ؛ يف احلدود الثابتة يعين يف القذف اآلن ؟  السائل :

هذا ما  ؛ لكن على كل حال تفصيل مذاهبهم يف نعم سواء جلد أم مل جيلد حىت لو أقيم عليه احلد الشيخ :

  من اإلميان إىل الكفر .؛ لكن على العموم كل كبرية عندهم فإا خترج اإلنسان هكذا نستطيع أن نعرفه 

وغضب اهللا  ((أال يدل على خروج قاتل النفس متعمدا من اإلسالم أن اهللا غضب عليه لقوله تعاىل:  السائل :

   ؟. )) .عليه .

فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه  ((الذي قال هذا هو الذي قال يف القصاص:  الشيخ :

والعلماء هلم  )) خالدا ((ما هي املشكلة يف الغضب يعين غضب اهللا قد يزول املشكلة يف قوله:  بإحسان ))

  عليها أجوبة نذكرها ـ إن شاء اهللا ـ يف الدرس القادم .



إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم يقتلوا أو يصلبوا أو 

في اآلخرة عذاب عظيم إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم يا أيها الذين 

  . )) آمنوا اتقوا اهللا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون

إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله ويسعون في  ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  من الشيطان الرجيمأعوذ باهللا 

، فيها  اجلملة هذه للحصر األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف ...))

أن الفساد يف األرض ذه اآلية الكرمية: من فوائد ه  بقيت فوائد اآلية السابقة ؟ ؛ وإمنا يليها . ، وفريق إمنا حصر

؛ ولكنه مقيد باألدلة األخرى الدالة على أنه ليس كل فساد يبيح قتل النفس بل منه ما يبيح  مبيح لقتل النفس

ومن فوائد  ؛ فتحمل هذه اآلية على اآليات أو على النصوص الدالة على التخصيص . القتل ومنه ما يبيح دونه

؛ فمن أنقض معصوما من اهللكة فكأمنا  إنقاذ املعصوم كإنقاذ مجيع املعصومني اعتبارا باجلنساآلية الكرمية: أن 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  أنقض الناس مجيعا باعتبار اجلنس كما أن من كذب رسوال كأمنا كذب مجيع الرسل .

ألن استحالله لواحد ؛ عتبار اجلنس من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا وذلك با

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل أقام  استحالل للجنس إذا مل يكن هناك سبب يبيح دمه .

؛ وذلك بإضافتهم إىل اهللا  ومن فوائدها: تشريف مقام الرسل ؛ وذلك بإرسال الرسل بالبينات . احلجة على العباد

؛  وكل شيء من األعيان يضيفه اهللا إىل نفسه عزوجل فإنه يفيد التشريف ا بالبينات ))ولقد جاءتهم رسلن ((

ال  (ويف قول الرسول عليه الصالة والسالم:  ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا )) ((وهلذا قال العلماء يف قوله: 

لك قالوا إن هذه اإلضافة تفيد وما أشبه ذوطهر بيتي للطائفين ))  ((ويف قوله:  تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللا )

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الرسل أمددوا  التشريف وعلو املقام والشك أن الرسل هم أفضل أجناس البشر .

وجل  ومن فوائدها: حمبة اهللا عز . بالبينات )) ((؛ وذلك لقوله:  باآليات البينات اليت تدل على صدق رسالتهم

جعل مع كل رسول آية بينة يؤمن على مثلها بشر حىت ال يقول الناس من قال إن ، حيث  لإلعذار وإقامة احلجة

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  ، أين البينة على أنه رسول ؛ فإذا جاءت اآليات البينات قامت احلجة . هذا رسول

؛ واآليات  احلجة عليهم إقامةوهذا ب )) ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ((من مل تبلغه الرسالة فهو معذور؛ لقوله: 

رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد  ((أو النصوص يف هذا واضحة، قال اهللا تعاىل: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه البد أن  . وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال )) ((وقال تعاىل:  الرسل ))

فإنه يشمل اآليات الدالة على صدقه ويشمل  بالبينات )) ((قوله: يكون الرسول مبينا لقومه ما أرسل به؛ ل



 ؛ واألمر كذلك فإن اهللا سبحانه وتعاىل مل خيف على العباد ما يكلفه به الشرائع اليت جاءوا ا وأا بينة واضحة

لسانك لتعجل ال تحرك  ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل لرسوله صلى اهللا عليه وسلم:  ، فإن رمحته وحكمته تأىب ذلك

؛ وقال تعاىل:  فاهللا تعاىل قد بني للخلق به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ))

الرتمجة يعين ينبين على هذه  ومن هنا نأخذ أمهية . وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم )) ((

الفائدة والفائدة اليت بني أمهية الرتمجة وأن على املسلمني أن يرتمجوا الشريعة على لغة من خياطبوم ا حىت تتم 

؛ ألنك لو أتيت إىل قوم عجم وتكلمت عندهم بأبلغ وأفصح الكالم العريب ما استفادوا من هذا شيئا وال  احلجة

يه فمن أراد أن يذهب إىل قوم يدعوهم إىل اهللا البد أن يتعلم لغتهم حىت يتمكن من ؛ وعل يدرون ما تقول

دعوم أو يصطحب شخصا يرتجم يكون عاملا يف اللغتني األصلية والفرعية ويكون له علمان ملوضوع الرتمجة يعين 

 يكون عنده علمان بذلكموضوع ما يرتمجه يعين إذا كان مثال نريد أن يرتجم يف الكالم على التوحيد البد أن 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن بين إسرائيل مع الرسل املبينني مل يهتدوا بل كثري  لئال يفهم األمر على خالفه .

النبيني  حلد ومن أمثال ذلك أم كانوا يقتلونعن امنهم بعد هذا البيان وبعد هؤالء الرسل مشركون متجاوزون 

مرون بالقسط من الناس ويقدحون بالرسل ويؤذون رسوهلم اخلاص الذي أرسل إليهم ، ويقتلون الذين يأ بغري حق

يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه اهللا مما قالوا وكان  ((وهو موسى كما قال اهللا تعاىل: 

الغطرسة واالستكبار ويتفرع على هذه الفائدة: العلم بشراسة بين إسرائيل وأم أهل  . عند اهللا وجيها ))

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه إذا دعت احلاجة إىل تأكيد  ، ومازالوا إىل يومنا هذا على هذا الوصف . والتكذيب

اخلرب فإن الفصاحة تدعوا إىل تأكيد اخلرب واملقام يدعوا إىل توكيد اخلرب وإن كان املخرب من أهل الصدق حىت 

مث قال اهللا تعاىل:  أكد مبؤكدين ومها: إن ؛ والثاين الالم . إن كثيرا منهم ))ثم  ((؛ فإن قوله: يطمئن املخاطب

، احلصر  إمنا أداة حصر . )) إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن يقتلوا ((

؛  ام لزيد ونفيته عما سواه، أثبتت القي ؛ فإذا قلت: ال قائم إال زيد يفيد إثبات احلكم يف املذكور ونفيه عما سواه

؛ واعلم أن إمنا يليها للمحصور يعين ال يليها إال  ، أثبتت القيام لزيد ونفيته عما سواه وإذا قلت: إمنا القائم زيد

؛ إمنا زيد  ، حصرت القيام يف زيد ؛ إذا قلت: إمنا القائم زيد ، كلما جاءت فإن الذي يليها هو احلصور احملصور

يحاربون  إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله )) (( (( . ايف الشجاعة ألا أبرز أخالق ، حصرت زيدا شجاع

،  ، قول القائل: سافر زيد فعل يدل على املشاركة ألن فاعل تدل على دائما على املشاركة وقد ال تدل عليه ))

؛ فالغالب يف هذا  على املشاركة؛ لكن قاتل وشامت وضارب وما أشبهها كلها تدل  هذا ما فيه السفر من جانبني

أي يتصدون حلرب اهللا عزوجل؛ ومباذا هل املعىن أم  يحاربون اهللا )) ((؛ فمعىن  الفعل أنه دال على املشاركة



حيملون السالح على اهللا ؟ كال ؛ املعىن أم يضادون اهللا يف أفعاهلم فيفعلون ما ى عنه ويرتكون ما أمر به على 

؛ حياربون الرسول قد نقول إنه ميكن أن تشمل  ؛ وهذه حماربة حياربون اهللا وحياربون الرسول والعنادوجه االستكبار 

ألن هذا  ؛ احلرب باالصطالح واحلرب بالرفض ملا دعى إليه لكن بالنسبة هللا عزوجل ال تشمل احلرب بالسالح

؛   األرض على وجه اإلسراعأي يفسدون يف ويسعون في األرض فسادا )) (( غري واقع وال ميكن أن يقع .

؛ وذلك بزعزعة األمن  والسعي مبعىن اإلسراع أي أم يسرعون إىل الفساد يف األرض ويسعون)) ((لقوله: 

؛ وهلذا قال العلماء إن هذه اآلية نزلت يف احملاربني الذين هم  والتسلط على الناس وأخذ األموال وقتل النفوس

رضون للناس يف الصحراء على الطرقات فإذا مر م أحد قتلوه وأخذوا ماله أو ، قطاع الطريق قوم يع قطاع الطريق

؛ لكنهم يعرضون للناس وخيصبوم املال ورمبا  ؛ املهم أن جنايام ختتلف أخذوا ماله وتركوه أو أخافوه ورعوه

رض الس على البيوت ؛ وهذا يوجد يف البالد اليت تزعزع أمنها . ومن ذلك أيضا أي من اإلفساد يف األ يقتلوم

يكون فيه حتزبات واجتماعات وفراق تؤذي الناس خبالف أو السرقة أو ما أشبه ذلك مما  ااآلمنة وقتل أهله

؛ لكن هؤالء الذين يتحزبون ويكون فئات ومجاعات مروعة تصدوا على  السارق الواحد هذا له حكم خاص

ه أن وما دخلت عليها خرب أيش ؟ خرب جزاء أي جزاءهم هذ أن يقتلوا )) (( الناس يف البينان أو يف الصحراء .

؛ كأنه ـ واهللا أعلم ـ إشارة إىل شناعة قتلهم وإىل  ، ومل يقل: أن يقتلوا بالتشديد أن يقتلوا )) ((التقتيل وهنا قال: 

 ((؛ وهنا إذا قلنا املراد  تعددهم أيضا ألنه إذا تعدد احملل أو تعدد الفعل صح أن يأيت الصيغة مبا يدل على الكثرة

؛ وإذا قلنا لشناعة القتل  إذا كانوا مجاعة كثرية صار هذا لتعدد احملل يقتل زيد وعمرو خالد إىل آخره يقتلوا ))

؛ وهل املراد الصلب بعد  يعين يصلبون أو يصلبوا )) (( معناه أننا نقتله قتال ذريعا ينزجر به غريه، هذه واحدة .

أن يصلب حىت  ، ظاهر اآلية الكرمية الثاين بني األمرين ؟ أو هو صلب فقط دون قتل ؟القتل فيكون اجلمع 

أو  (( ؛ لكن املعروف أن الصلب يكون بعد القتل . يتضح جبنايته مث بعد ذلك ينظر ويل األمر فيه مبا يراه مناسبا

ء بأن تقطع اليد اليمىن ، فسرها العلما تقطع األيدي واألرجل من خالف تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف ))

؛ يكون القطع يف اليد من مفصل الكف من الذراع ويكون القطع يف الرجل من مفصل القدم من  والرجل اليسرى

، العقوب ال يقطع إمنا يقطع من مفصل  ، العقب الذي يسمى العقوب ؛ ألن رجلها قدم وهلا عقب العقب

أي يطردوا منها ويبعدوا  ينفوا من األرض )) ((الرابع ، هذا  أو ينفوا من األرض )) (( القدم من العقوب .

؛ وأل يف األرض للعهد أي األرض اليت سعوا فيها فسادا حىت يكون ذلك أبعد هلم من مواطن الفساد  عنها

يعين ذل  لهم خزي في الدنيا )) ((أي ما ذكر من هذه العقوبة الساملة  ذلك )) ((قال اهللا تعاىل:  وأنكى هلم .

فيجمع هلم  لهم في اآلخرة عذاب عظيم )) (( .ولهم في اآلخرة عذاب عظيم إال الذين تابوا ))  ((وعار 



مث قال اهللا  ؛ وذلك لعظم جرمهم وشناعتهم وبشاعتهم وعدوام على عباد اهللا . بني عقوبة الدنيا وعقوبة اآلخرة

 تابوا )) ((؛ وقوله:  استثىن مما سبق ين ))إال الذ إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم )) (( ((وجل:  عز

؛ وهنا البد من أن ميضي املدة  أي رجعوا إىل اهللا وكفوا عن سعيهم يف األرض الفساد وعن حماربة اهللا ورسوله

وقوله:  نعرف ا صفحة توبتهم بأن يضعوا السالح و يكفوا عن اإليذاء وأن تظهر عليهم عالمة التوبة والصدق .

قال اهللا  . يعين تابوا من ذات أنفسهم فوضعوا السالح وكفوا عن قطع الطريق تقدروا عليهم )) من قبل أن ((

رمحته يرفع ألن اهللا سبحانه وتعاىل ملغفرته و  ؛ أي فاغفروا هلم وارمحوهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم )) ((تعاىل: 

؛ وقلنا إن املفسرين  ورسوله الساعني يف األرض فسادايف هذه اآلية الكرمية بيان عقوبة احملاربني هللا  عنهم العقوبة .

ومن فوائد هذه اآلية  قالوا أنه يراد بذلك قطاع الطريق الذين يعرضون للناس بالسالح يف الصحراء أو يف البنيان .

فإن ؛ وذلك لعظم العقوبة  الكرمية: شدة حماربة اهللا ورسوله وأن اإلنسان إذا حارب اهللا ورسوله فإنه خيشى عليه

يا أيها الذين  ((، كما قال اهللا تعاىل:  عظم العقوبة يدل على عظم اجلرمية . ومن احملاربني هللا ورسوله أكلة الربا

ومن  . آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله ))

عليه الصالة والسالم سواء كان بالسالح احلسي أو بالسالح املعنوي وهو فوائد اآلية الكرمية: عظم حماربة الرسول 

؛  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا تعاىل يريد عن عباده أن يطهر األرض من الفساد رد دعوته واالستكبار عنه .

ال تفسدوا في و  ((، وقد قال اهللا تعاىل:  ولذلك عاقب الذين يسعون يف األرض فسادا ذه العقوبة العظيمة

ظهر  ((؛ لقوله تعاىل:  قال أهل العلم: الفساد يف األرض بعد إصالحها يعين املعاصي األرض بعد إصالحها ))

ولكن كما قلنا يف اآلية اليت قبلها: من الفساد يف األرض ما  الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ))

: قتل، من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن عقوبة هؤالء متنوعةو  ال يؤدي إىل هذه العقوبة على حسب النصوص .

وأو يف هذه اآلية هل هي للتنويع أو  ، والرابع نفي من األرض . صلب، تقطيع األيدي واألرجل من خالف

إىل  عدل، وله أن ي ؛ منهم من قال إا للتخيري وأن لإلمام أن يقتل ويصلب للتخيري ؟ يف هذا قوالن ألهل العلم

؛ لكن جيب عليه أن ينظر ما هو  إىل النفي يف األرض عدل، وله أن ي تقطيع األيدي واألرجل من خالف

األصلح ألن كل من خري ملصلحة غريه وجب عليه اتباع األصلح وكل من خري ملصلحة نفسه والتيسري عليه فله 

من خري ملصلحة الغري فهذا أيش ؟ ختيري ؛ انتبهوا ! اآلن عندنا ختيري مصلحة وختيري تيسري ؛  أن خيتار أيسر

؛ فويل  . .مثال إذا قيل له: لك أن تبيع ملكه أو تشرتي له ملكا أو ما أشبه ذلك فهذا ختيري يعترب ختيري  املصلحة

فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو  ((؛ وقوله تعاىل يف كفارة اليمني:  مصلحة ال تشهي وتيسري

فمن العلماء من قال إن أو هنا للتخيري وأن اإلمام خيري بني هذه  ختيري تيسري وتشهي .هذا  تحرير رقبة ))



ألن ذلك أعظم  ؛ ، فإذا كان األصلح أن يقتل أو يصلب العقوبات األربعة ولكن جيب عليه أن يفعل األصلح

ك فإنه ال يعدل إىل ؛ وإذا كان ارمون يرتدعون بدون ذل هيبة يف قلوب ارمني جيب عليه أن يقتل ويصلب

ومنهم من قال: إن أو للتنويع وليس للتخيري، وأن هذه العقوبات  األعلى العقوبة ألن هذا خالف للصاحل .

، إذا مجع بني األمرين قتل  ختتلف حبسب اجلرائم ووزعوها كما يلي: قالوا من قتل وأخذ املال فإنه يقتل ويصلب

نه فعل جرميتني فضوعفت عليه العقوبة ؛ ومن قتل ومل يأخذ ماال فإنه ؛ أل الناس وأخذ أمواهلم فإنه يقتل ويصلب

يقتل ومل يصلب ؛ ومن أخذ ماال ومل يقتل انتقل به إىل العقوبة الثانية ، هي الثالثة حسب سياق اآلية لكنها ثانية 

ء ـ وإن ؛ حىت وإن سرقوا ـ عند بعض العلما حسب ترتيب العلماء وهي أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف

أي نصاب السرقة مثل أن يكون مع الرجل أقل من نصاب السرقة وخرج عليه هؤالء  سرقوا ما مل يبلغ النصاب

؛ فأخذوه منه قهرا وهو ال يبلغ ربع دينار فإنه يقطع أيديهم وأرجلهم  القطاع ومعهم سالح وقالوا أعطنا ما معك

لهم من خالف إال إذا أخذوا ما يقطع مبثله السارق من خالف ؛ وقال بعض العلماء إنه ال تقطع أيديهم وأرج

، النفي من األرض أن اإلمام ينفيه من بقعته اليت هو فيها إىل أرض  بقي علينا النفي من األرض وهو ربع دينار .

، أن  ؛ وقيل: معىن النفي النفي من األرض أن حيبس ؛ ألنه إذا تغري عليه املكان واجلو رمبا يستقيم ويتوب أخرى

؛ ألنه إذا حبس يف بيت أو يف حجرة صدق عليه أنه نفي  بس حىت ال يتجول يف األرض اليت كان يتجول فيهاحي

؛ والصحيح أن املراد بالنفي من األرض طرده  من األرض اليت كان باألمس يسري ا باهلواء الطلق ال خياف أحد

اجلرمية يف األرض األخرى ؛ فحينئذ ليس له إال من األرض إال إذا كنا خنشى إن طردناه من أرضه أن يرتكب 

احلبس ؛ ولكن هذا قال العلماء الذين جيعلون أو للتنويع قالوا هذا فيمن أخاف الطريق ومل يأخذ املال ومل يقتل 

 أي القولني أوىل ؟ الثاين ؛ ألننا إذا نفيناه كفينا الناس شره وإذا ح  على القول الثاين كفينا الناس شره . النفس

، تقومي الناس؛ فإذا كان ميكن أن  ؛ واألول أنسب ألن املقصود من احلدود التقومي أفضل؛ ألن اخليانة مأمونة فيه

؛ فيقول  ، ويل األمر ، خيانة من ؟ خيانة اإلمام ؛ لكن هذا ال تؤمن فيه اخليانة يقوموا بدون القتل والصلب قبل

يف وقت آخر فيقول هذا ال يستحق القتل والصلب ألن الثاين ؛ وتأتيه القضية نفسها  هذا يستحق القتل والصلب

شهيد واألول و  ؛ فمن قال بالتحديد وأن هذا البد منه حبسب اجلرمية فقول األقرب إىل الصواب جهة الضبط 

أو للتخيري وأن اإلمام خمري فقوله أوىل من حيث إن بأن ألن ذلك ؛ ومن قال  وأنه ال ميكن أن يتعدى ما حد له

فإن قال قائل: هل وقع مثل هذا يف  ود لتقومي اخللق؛ فإذا أمكن التقومي مبا هو أقل وجب االقتصار عليه .احلد

، قدم أناس من جهينة أو عرينة أو عكل أو من  اجلواب نعم وقع عهد الرسول ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟

رهم النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أن هؤالء وهؤالء قدموا املدينة فاستومخوه وأصيبوا بشيء من محاها فأم



يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبواهلا وألباا ؛ ففعلوا فشربوا من أبوال اإلبل وألباا فزال عنهم احلمى وصححوا 

، مسلوا عيين الراعي، ومسلها أن حيمى حديدة مثل املخيب وتكحل  فبدلوا نعمة الرسول عليه الصالة والسالم كفرا

 ا العني ـ والعياذ باهللا ـ وهذا تعذيب شنيع ـ نسأل اهللا العافية ـ مث قتلوا هذا واستاقوا اإلبل فأرسل النيب صلى اهللا

عليه وآله وسلم يف إثرهم وجيء م بعد أن ارتفع النهار فأمر م صلى اهللا عليه وآله وسلم أن تقطع أيديهم 

، وألقاهم  ألم فعلوا ذلك بالراعي والقصاص قصاص واجب ؛ وأرجلهم من خالف وأن تسمل أعينهم باملسامري

يف احلرة يستغيثون وال يغاثون حىت إن الواحد منهم يأكل الثرى من العطش؛ ولكن الرسول عليه الصالة والسالم 

 تركهم ومل حيسمهم يعين ما حسم الدماء حىت ال حيصل املزيد، تركوا يرفسون بدمائهم ويستغيثون وال يغاثون ألن

ومن فوائد هذه  الرمحة تقتضي هكذا، الرمحة مبن ؟ بالناس عموما، تقتضي هكذا أن نعامر ارم مبا مينع اإلجرام .

ذلك لهم  ((؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله:  اآلية الكرمية: أن قطاع الطريق جيمع هلم بني العقوبة يف الدنيا واآلخرة

 وسلم أن من وآله أنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه مع خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ))

، يكون كفارة لذلك الذنب ؛ لكن  أصيب بشيء من القاذورات يعين لقبائه وحد عليها فإن احلد يكون كفارة

ومن فوائد اآلية الكرمية:  جلرم هؤالء مل يكن احلد كفارة هلم بل كان هلم خزي يف الدنيا ويف اآلخرة عذاب عظيم .

وهل يؤخذ منها أن عذاب اآلخرة أشد من  . ولهم في اآلخرة عذاب عظيم )) ((إثبات عذاب اآلخرة؛ لقوله: 

وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه على آله وسلم يف  عذاب عظيم )) ((رمبا يؤخذ من قوله:  عذاب الدنيا ؟

إال الذين تابوا من قبل  ((مث قال اهللا تعاىل:  .عذاب اآلخرة ) إن عذاب الدنيا أهون من  (املتالعنني قال: 

 م إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم احلديستفاد منها: أن هؤالء ارمني مع عظم جرمه أن تقدروا عليهم ... ))

 هلم .يعين فإذا علمتم ذلك فاغفروا  فاعلموا أن اهللا غفور رحيم )) ((؛ ويؤخذ سقوط احلد من قوله تعاىل: 

وهل هذا على إطالقه ؟ مبعىن أنه يعفى عنهم حىت فيما يتعلق عنهم يف حقوق اآلدميني من نفس أو جرح أو 

؛ وعلى  ؛ ألن حقوق اآلدميني البد من وفائها الثاين، الثاين هو املتعني عضو أو مال أو هو خاص حبقوق اهللا ؟ 

اجلواب: إذا  قهم قد قتلوا أحدا هل نقتلهم أو ال ؟ هذا فإذا كان هؤالء الذين تابوا ووضعوا السالح وظهر صد

طلب أولياء املقتول أن يقتلوا قتل يعين حق اآلدمي ال يسقط ؛ لكن لو مل يتوبوا وأتينا م مث قال أولياء املقتولني 

حلد إىل حق ؛ أما إذا تابوا انتقل ا ؛ فالقتل حتم إذا كانوا مل يتوبوا ألنه حد ؛ ألنه حد حنن عفونا هل يسقط ؟ ال

اجلواب: نعم  وما أشبه ذلك ؟كحد الزنا والسرقة   ؟ وهل يلحق بذلك سائر احلدود آدمي إذا عفوا فال بأس .

؛ فالسرقة مثال إذا  ؛ ألن التوبة إذا أسقطت هذا احلد العظيم يف اجلرم العظيم فما دونه من باب أوىل يلحق به

ومن  صاحبه فإننا ال نقطع يديه ألنه تاب إىل اهللا قبل أن نقدر عليه .تاب إىل اهللا وأتى باملال املسروق ورده إىل 



؛ واضح ؟ ال تقبل توبته؛ وهنا يرد علينا إشكال  فوائد اآلية الكرمية: أم إذا تابوا بعد القدرة فإا ال تقبل توبته

إله إال اهللا ، فقتله أسامة وهو ما جرى يف قصة أسامة بن زيد رضي اهللا عنه حني حلق املشرك فلما أدركه قال: ال 

؛ فلما جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  ؛ والذي يظهر أن هذا املشرك قال ال إله إال اهللا تعوذا من القتل

 ، قال قتلته بعد أن قال ال إله إال اهللا ؟ قال نعم يا رسول اهللا قتلته لكنه قاهلا تعوذا خاف من القتل وأخربه اخلرب

ان صادقا ألسلم قبل أن يهدد بقتل ؛ فجعل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يردد أقتلته بعد أن قال ؛ ألنه لو ك

ال إله إال اهللا فماذا تصنع إذا جاء يوم القيمة بال إله إال اهللا ؟ حىت متىن أسامة أنه مل يكن أسلم من قبل؛ ألنه إذا 

فكيف إذا  فروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ))قل للذين ك ((فعل هذا وهو مشرك مث تاب تاب اهللا عليه 

؛  ؛ واحلد قد فعلوا ما يوجبه نقول هلؤالء إذا تابوا بعد القدرة فإنه ال يصح ؟ نقول ألن هذا حد وليس قتال للردة

  .. .والردة الذي يوجب هو الشرك وقد زال باإلسالم فال يرد على هذا ال باحملاربني وال يف غريهم من 

على كل من خرج على احلاكم وإن كان قتل نفسا  "قانون العفو العام  "ما حكم من حكم بالعفو  السائل :

  بغري حق ؟ 

  هذا إمنا جنوزه إذا دعت احلاجة إليه بأن كنا ال نقدر عليهم فيكون جائزا . الشيخ :

  قلنا فيما سبق بأن امليت كله عورة فكيف تغسل عورته ؟ السائل :

، ولذلك نقول إن األفضل أن ال ميسح سائره إال خبرقة لكن العورة املغلظة البد أن تكون  هذه حاجة الشيخ :

؛ وهلذا قبل أبو بكر النيب  ؛ مع أننا نقول يف العورة بالنسبة إىل وجوب تعميم الكفن له ليس بالنسبة للنظر مستورا

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم بعد موته مع أنه ال حاجة لذلك إمنا هو ..

  من قبض عليه قبل توبته هل يقام عليه احلد إذا كان يستوجبه ؟ لسائل :ا

  إذا تاب قبل القدرة عليه كل احلدود فإننا نرفع عنه . الشيخ :

  غري واضح ) ما حكم تعلم لغة الغري ملقصد من املقاصد احلسنة كالدعوة إىل اهللا تعاىل ؟ ( السائل :

؛ أما أي واحد نقول، رمبا  ف نفسه وله دعوة قوية وعنده بيان يعين يقنعههذا إذا كان اإلنسان العامل يعر  الشيخ :

  ...  أنا أمتىن أين أعرف اللغة االنكليزية ألا فات . فهذه ال يشرتط بأنه أهم لكن ...

   

 يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في األرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيمة 

  . ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ))



هذه اآلية مل  )) ء الذين يحاربون اهللا ورسولهإنما جزا ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  إىل آخره ؟ أو يقتلوا أو يصلبوا )) ((ذكرن اخلالف يف قوله:  منر على فوائدها أليس كذلك ؟ مررنا كلها ؟



هل ذكرنا مىت يكون الصلب  إذا كانت أو للتنويع ماذا ذكروا فيه ؟ للتنويع ؟ نعم .إذا كانت ذكرنا القول بأن أو 

فيه رأي ثاين  ؟ بعد القتل . املهم ذكرنا أم يصلبون بعد القتل أو قبله هل هو قبل القتل أو بعدها ؟ ذكرناه .

؛ يعين ليست مركبة  ، نفي ، تقطيع ، صلب ، قتل عقوبة منفردةيصلبون بعد القتل؛ وفيه رأي ثالث أن الصلب 

أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض  ((وهذا القول هو ظاهر اآلية 

؛ فيقال هذا ال  فيكون الصلب غري القتل لكنهم أوردوا على هذا الرأي إنه كيف يبدأ باألشد مث باألخف ))

وت وبعضهم قال ثلى قالوا يرتك حىت مي، والذين قالوا للم أشد مث الصلب بدون قتل مث تقطيع اليدان والرجل القتل

هل ذكرنا  ؛ املهم اآلن انتهينا من فوائدها ؟ طيب . حىت ميوت؛ ويكون األول قتل بال صلببل يطعن يف احلر 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا  ((قال اهللا تعاىل:   أنه يلحق ا بقية احلدود ؟ يقاس عليها بقية احلدود  ؟ نعم .

، وفيها ثالثة فوائد، وفيها  هذه اآلية فيها النداء . )) وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون

 (وقد روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال:  يا أيها الذين آمنوا )) ((علة وغاية ؛ أما النداء ففي قوله تعاىل: 

وذكرنا من قبل أن تصدير اخلطاب النداء يدل على إذا سمعت اهللا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك ) 

، وأنه ينبغي  ، مث توجيه النداء إىل املؤمنني يدل على أن امتثال هذا من اإلميان وأن خمالفته نقص يف اإلميان أمهيته

الشخص للمخاطب مبا حيمله على االمتثال يعين يف اخلطاب ينبغي أن تغري الشخص مبا حيمله على  إغراء

، إذا ناديته بيا أيها الكرمي فسوف يكون ذلك دافعا له على  ، فتقول مثال يا أيها الكرمي أكرم الضيف االمتثال

 توجيهه بيا أيها الذين آمنوا فيه فوائد:،  أمهيتهال تصدير اخلطاب بالنداء يدل على إكرام الضيف؛ إذا نقول أو 

وثالثا: إغراء املخاطب ذا  وثانيا: أن املخالفة نقص يف اإلميان . أوال: أن االمتثال من مقتضيات اإلميان .

؛ ألن وصف اإلنسان بالشيء الذي حيمله على الفعل واالمتثال الشك أنه يغريه ويزيده من  الوصف على الفعل

؛ فآمنوا مبن ؟ نقول اإلميان فسره  تأيت هكذا مطلقا يف كثري من اآليات يا أيها الذين آمنوا )) ((وقوله:  . الفعل

أن تؤمن  (، فقال:  ، حيث سأله جربيل عليه الصالة والسالم عن اإلميان النيب عليه الصالة والسالم أبني تفسري

وهي  أي مبا جيب اإلميان به )) آمنوا ((وعلى هذا فيكون  ) ..ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر . باهللا

على  ، وذلك بفعل األوامر واجتناب النواهي اختذوا وقاية من عذاب اهللا اتقوا اهللا )) (( األركان اإلميان الستة .

، إذ البد  ؛ ألن إلنسان قد يفعل شيئا مأمورا به لكن على غري علم أو يرتك شيئا منهيا عنه على غري علم علم

وهلذا فسر  إنما يخشى اهللا من عباده العلماء )) ((كون ذلك من خشية اهللا كما قال اهللا تعاىل: من العلم لي

بعض العلماء التقوى بأا أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا ثواب اهللا وأن ترتك ما ى اهللا على نور من 

؛ وهلذا نقول أمجع ما قيل يف تعريفا أا امتثال أمر اهللا واجتناب نواهيه  اهللا ختشى عقاب اهللا؛ والنور هو العلم



هل نقول اتقوا  اتقوا اهللا )) (( . إنما يخشى اهللا من عباده العلماء )) ((على علم حىت حيصل له اخلشية ألنه 

فحذرنا اهللا تعاىل  ))ويحذركم اهللا نفسه  ((؛ ألن اهللا قال:  كالمها صحيح اهللا نفسك ؟ أو اتقوا عذاب اهللا ؟

وهذا  اعلموا أن اهللا شديد العقاب وأن اهللا غفور رحيم )) ((من نفسه عزوجل؛ وإمنا حذرنا منها ألنه طالبنا 

 رحيم وأن عذابي هو العذاب األليم ))النبئ عبادي أني أنا الغفور  ((؛ وقال لنبيه:  خرب أخربنا به هو عزوجل

؛ الوسيلة مفعول ابتغوا يعين  اطلبوا إليه وابتغوا إليه الوسيلة )) (( على خمالفته . فإذا حيذرنا اهللا نفسه أن يعاقبنا

، والوسيلة هي التقرب إىل اهللا كما فسرها كثري من املفسرين بأن معناها ابتغوا القربة إليه يعين  اطلبوا الوسيلة إليه

إليه فالذي يقربنا إليه هو امتثال أمره واجتناب يه ؛ فإذا كان اهللا أمرنا أن نطلب ما يقربنا  اطلبوا ما يقربكم إليه

وليست الوسيلة ما هو معروف عند املتأخرين بأن يتخذ اإلنسان وسائل  وابتغوا إليه الوسيلة )) ((طلبا بالقرب 

أو جاه يل أو النيب ؛ لكن بعض املنحرفني قال املراد بالوسيلة الو  بدعاء أو حنو ذلك ال، املراد ابتغوا التقرب إليه

، مثال ذلك  وإمنا الوسيلة الشيء املوصل إىل اهللا وإىل التقرب إىل اهللا عزوجل النيب أو جاه الويل؛ وهذا ال .

الصالة تقرب إىل اهللا وأقرب ما يكون العبد إىل ربه وهو ساجد، وال يوجد هذا الوصف وهو القرب من اهللا على 

، حيج يتقرب  ، يصوم يتقرب إىل اهللا بالصيام ىل اهللا بالصدقة، اإلنسان يتصدق يتقرب إ هذا الوجه إال بالصالة

فهو أقرب إىل اهللا ممن  أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) (إىل اهللا باحلج لكن ال جيد مثل الصالة 

أي ابذلوا اجلهد يف إعالء   وجاهدوا في سبيله )) (( وقف بعرفة أو على صفا أو على مرة أو يطوف بالبيت .

؛ واملراد بالسبيل هنا دينه ألنه هو  ؛ ألن اجلهاد يف سبيل اهللا أن يقاتل اإلنسان لتكون كلمة اهللا هي العليا تهكلم

هذا أمر ويأتينا إن شاء اهللا يف استنباط  جاهدوا في سبيله )) ((؛ وقوله:  الطريق املوصل إليه تبارك وتعاىل

لعلكم هنا للتعليل  وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون )) (( .الفوائد أنه أمر مشروط بالقدرة كغريه من األوامر 

، الفالح  أي ألجل أن تفلحوا والفالح كلمة جامعة حلصول املطلوب وانتفاء املكروه فهي من أمجع الكلمات

ء ، حيث تتنوع فيه العبارات بالندا يف هذه اآلية الكرمية بالغة القرآن الكرمية حصول املطلوب وانتفاء املكروه .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من البالغة أن  ، النهي تارة، واحلض والعرض ختتلف . ، واألمر تارة تارة

ومن  ؛ وجهه ؟ أن اهللا صدر هذه األوامر الثالثة املهمة بالنداء . نستعمل ما يكون به التنبيه يف األمور اهلامة

؛ وذلك ألنه صدر النداء إىل أو وجه النداء إىل  ناب ي اهللافوائدها: أن اإلميان حيمل على امتثال أمر اهللا واجت

؛ وكلما كان اإلنسان أقوى إميانا كان  املؤمنني والشك أن اإلميان حيمل اإلنسان إىل فعل األوامر واجتناب النواهي

اإلميان فتجده أشد امتثاال لألمر وأبعد عن النهي؛ وهذا الشيء جمرب حىت اإلنسان بنفسه أحيانا جيد يف قلبه قوة 

؛ فكلما كان اإلنسان  يفرت ويفصل فتجد الطاعات  تثقل عليه رغب يف الطاعة وحيب أن يستمر فيها وأحياناي



اتقوا  ((؛ لقول اهللا تعاىل:  ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب تقوى اهللا أقوى إميانا كان أشد امتثال األمر والنهي .

  ؛القرآن الكرمي يف مواضع كثرية أمرا ا وثناء على أهلها وبيانا جلزائهم وقد ذكر يف ؛نعم التقوى واجب اهللا ))

؛ من  ي عليكم أن جتمعوا لنا اآليات اليت فيها التقوى أمرا وثناء وجزاء يف القرآن الكرمي من أوله إىل آخرهلقورمبا ن

 ((؛ لقوله:  لقرب إىل اهللاآلية الكرمية: وجوب طلب ا ومن فوائدكل يقوم مبا  . يقوم ذا ؟ على كل حال  

؛ ألنه بأي وسيلة  ، تعلم الدين ومن فوائدها: وجوب التعلم أي اطلبوا الوسيلة إليه . وابتغوا إليه الوسيلة ))

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه كلما كانت  ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب . نطلب القرب إليه ؟ بالعلم

؛ فإذا قيل اسلك الطريق املقرب  ؛ ألن احلكم يدور مع علته ثر كان االهتمام ا أكثرالعبادة تقرب إىل اهللا أك

ومنه نأخذ أن األعمال تتفاضل بعضها أفضل  إىل اهللا فإن من املعلوم أن ما يكون أقرب أو أشد تقريبا فهو أوىل .

الصالة املفروضة أفضل من ، وهذا أمر قررته الشريعة فجنس الواجب أفضل من جنس التطوع يعين  من بعض

، الصوم الواجب أفضل من النفل، احلج الواجب أفضل من  النافلة، الصدقة الزكاة أفضل من الصدقة التطوع

؛ كذلك أيضا اجلنس يتفاضل باعتبار األجناس فمثال الصالة  ؛ هذا باعتبار اجلنس يتفاضل باعتبار نوعه النفل

أي  (ل ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: على وقتها أحب األعمال إىل اهللا كما سأ

األعمال أحب إلى اهللا ؟ قال الصالة على وقتها قلت ثم أي ؟ قال بر الوالدين قلت ثم أي ؟ قال الجهاد 

 وما هو مناط معرفة فاألعمال فيما بينها تتفاضل واألجناس تتفاضل وأنواع اجلنس تتفاضل . في سبيل اهللا )

،  الفاضل ؟ هو الكتاب والسنة ؛ وهنا مسألة من هو األفضل أرجل يفعل العبادة وانقياد وانشراح الصدر وقبول

، و الثاين يؤجر على املشقة  وآخر يفعلها مبشقة شديدة وجياهد نفسه عليها ؟ األول أفضل مقاما وأعلى منزال

من بعض الوجوه أن  ، ويشبه هذا مقام األولوااهدة أكثر من ذلك لكنه ال ميكن أن ينال درجة األول و 

؛ لكن  الرسول عليه الصالة والسالم أخرب الصحابة أن من ورائهم  الصرب إذ آمن فيهن أجر مخسني من الصحابة

؛ وهذه نكت يف العلم  هل هو ذا األجر الذي كان من أجل املشقة عليه هل ينال مرتبة الصحابة ؟ اجلواب ال

ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب اجلهاد يف  أن يتفقه هذا وإال فقد ختفى على كثري من الناس .ينبغي لطالب العلم 

ولكن هذا العمل أعين اجلهاد يف سبيل اهللا كغريه من الواجبات  وجاهدوا في سبيله )) ((؛ لقوله:  سبيل اهللا

يف العدد والعدة وإال فمن املعلوم  ، أن يكون اإلنسان مكافئا للعدو البد أن يكون له شروط؛ من أمهها: القدرة

اهللا عزوجل  أنه من السفه واهللع أن يتقدم اإلنسان ليقاتل عددا أكثر منه وقوة أكرب من قوته؛ وهلذا مل يوجب

ادوا على مع تكافل العدد ؛ فإن ز  فقط يف الضعف، ومل يوجب املصابرة إال  اإلسالمية اجلهاد إال حني قبل ظهور

وهل يشرتط أن يكون للمجاهدين إمام يأمتون به ويأمترون  ؛ فالبد من القدرة على القدرة . صابرتهم فإنه هناك



،  األول صحيح الطوائف الطوائف والطوائف وجياهد كل واحد من جهة ؟ كتلبأمره ؟ أو نقول ال بأس أن يت

قاتل بعضهم بعضا البد من إمام يكون حتت   رجل حىت ال يكونوا أحزابا يقتل بعضهم بعضا عند النصر أو ي

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  ؛ وكيف ميكن أن يقوم جهاد مع تفرق األحزاب ؟ هذا ال ميكن . عند النصر

أضافه إىل نفسه عزوجل إشارة إىل أنه جيب على اإلنسان أن  في سبيله )) ((؛ لقوله:  اإلشارة إىل اإلخالص

، سئل عن الرجل   صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عن ذلك؛ ومىت يكون ؟ سئل النيب يكون جهاده يف سبيل اهللا

، عدل عن  يقاتل شجاعة ويقاتل محية ويقاتل رياء ويف رواية لريى مكانه أي ذلك يف سبيل اهللا ؟ فعدل عنها

وقضى على هذه  من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا ) (اجلواب عن الثالثة كلها وقال: 

ألن الرجل  ؛ شجاعة ليس يف سبيل اهللا، ومعىن شجاعة أنه رجل شجاع حيب القتالالذي قاتل  ، الثالثة

، ومن هؤالء عربنا مع  الشجاع حيب أن يقاتل يعين هذا يوافق طبيعته وغريزته ؛ الثاين يقاتل محية، لقومه وعصبيته

ألبدوا إذا قاتلوا باسم اإلسالم خرج من األسف يقاتلون اليهود باسم أيش ؟ باسم عروبة ولو قاتلوا باسم اإلسالم 

بينهم الرجس وهم النصارى ودخل فيهم أمم ال حتصى من املسلمني من العجم وغريهم وأريد بالعجم من سوى 

ها إال اهللا وحصل بذلك النصر بإذن اهللا إذا قام هؤالء يالعرب من الروم والفرس والرببر وهنود و غريهم ال حيص

؛ الثالث الذي سئل عن الرسول صلى اهللا  يلزم من طاعة اهللا عزوجل وعدم إعجاب النفس املقاتلون املسلمون مث

، يقاتل أن يقال فالن جريء وشجاع أو يقاتل من  عليه وعلى آله وسلم املقاتل رياء ـ والعياذ باهللا ـ هذا أخسر

ل ليقال فالن جريء هو من ؛ والذي قات ، كالمها باطل أجل أن يقال فالن جماهد يف سبيل اهللا وكالمها باطل

أول من يسعر م النار ـ أعاذنا اهللا وإياكم من النار ونسأل اهللا العافية ـ؛ إذا البد أن تكون النية خالصة يقاتل 

اإلنسان لتكون كلمة اهللا هي العليا؛ وإين أسألكم الذي قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا هل ميكن أن يفرق فيما 

  ، يريد من غريه أن يقوم بطاعة اهللا فال ميكن أن يفرق يف طاعة اهللا . ؛ ألنه يريد هذا أوجب اهللا عليه ؟ ال

ن الذين كفروا لو أن لهم ما في األرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من  إ ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

وما هم بخارجين منها ولهم يريدون أن يخرجوا من النار عذاب يوم القيمة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم 

عذاب مقيم  و السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم فمن تاب 

  .)) وأصلح فإن اهللا يتوب عليه إن اهللا غفور رحيم ظلمه من بعد

أن يتوبوا إىل اهللا ويبتغوا إليه الوسيلة  أمر عباده املؤمننيتبارك وتعاىل ؛ ملا بني اهللا  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

إن الذين   ((ذلك من الكفار فقال تعاىل: ب؛ بني عاقبة من مل يكن ثالثة وجياهدوا يف سبيله وبني عاقبه هذا بأنه

ليفتدوا به من عذاب يوم القيمة ما تقبل منهم ولهم معه هم ما في األرض جميعا ومثله ل كفروا لو أن



 لو أن لهم )) ((، خربها مجلة شرط  هذه حتتاج إىل خرب إن الذين كفروا ))( (يف اإلعراب  . عذاب أليم ))

واجلملة من الشرط وجوابه هي خرب إن يف  ما تقبل منه )) ((، جواا قوله:  حتتاج إىل جواب لو أن لهم )) ((و

لو هذه شرطية ولو الشرطية ال  هم ))إن الذين كفروا لو أن ل ((تعاىل:  اهللا يقول .إن الذين كفروا ))  ((قوله: 

تدخل إال على مجلة فعلية فأين مجلة الفعلية والذي بعدها أن املفتوحة وهي نائبة مناب مصدر ؟ يقال يف اجلواب 

لو  ((وقوله:  إىل آخره . لو ثبت أن هلم ما يف األرض مجيعا  إن فعل الشرط حمذوف والتقدير: لو ثبت أن هلم،

ما اسم موصول تفيد العموم أي مجيع ما يف األرض من معادن وأشجار وحبار وأار  )) أن لهم ما في األرض

، وقولنا  إضافة فبذلوه ليفتدوا به من عذاب يوم القيمة ومثله معه )) ((،  وحيوان وآدمي وكل شيء يف األرض

أي ليبذلوه  ليفتدوا به )) ((ه: ؛ وقول ليفتدوا به )) متعلقة ذا احملذوف فبذلوه إشارة إىل أن الالم يف قوله: ((

أي ما تقبل اهللا منهم؛ ذلك ألنه قد حقت عليهم كلمة اهللا وحق  )) ما تقبل منهم ((فداء عما هلم من العذاب 

ففي هذه اآلية يقول اهللا  هلم عذاب أليم هنا مبعىن مؤمل . ولهم عذاب أليم )) ((؛ وهلذا قال:  عليهم العذاب

،  ا من عذاب اهللا مهما بذلوا من الفداء فإم لن ينجو منه وأن عذابه أليم أي مؤملعزوجل أن الكفار لن ينجو 

تعرف كيف   كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب )) ((واقرأ قول اهللا تبارك وتعاىل: 

أن يهتدوا مبا ميكن أن ومنها: أم لن يستطيعوا  ففي اآلية فوائد منها: شدة عذاب الكفار . كان هذا العذاب .

ومنها: أن اهللا سبحانه وتعاىل أراد منهم ما هو أيسر من ذلك وهم يف زمن  مي  أن يفتدوا من هذا العذاب .

ومن فوائد هذه اآلية  ؛ وهذا يف أي وقت ؟ يف الدنيا ولكنهم أبوا فيتحسرون يف اآلخرة أن جيدوا فداء . اإلمكان

ومنها: أن االفتداء بعد حلول  . ليفتدوا به من عذاب يوم القيمة )) ((؛ لقوله:  الكرمية: إثبات يوم القيمة

وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى  ((وهذا كقوله تعاىل:  ما تقبل منهم )) ((؛ لقوله:  العذاب ال ينفع

سان عامل الغيب وشاهد اإلن ألنه قد فات األوان وحل العذابإذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت اآلن )) 

؟  مؤملومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن عذاب الكفار عذاب مؤمل ـ والعياذ باهللا ـ؛ وهل هو  فال يقبل منه .

يا  ((، يقولون:  ألم ال ميوتون وال حييون حىت إم يتمنون املوت ولكن ال حيصلهم ؛ مبؤمل؛ ليس  اجلواب ال

 . إنكم ماكثون )) ((اهللا يقضي عليهم فريحيهم ولكنه يقول هلم: وهذا دعاء أن  مالك ليقض علينا ربك ))

ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على من قال إن أهل النار يتأقلبون فيها وال حيسون بأمل وال بعذاب وإال ملا بقوا 

؛ فيقال إن اهللا  ؛ ألن حرارة النار ـ أعاذنا اهللا وإياكم منها ـ أعظم من نار الدنيا بتسع وستني جزءا موجودين

أليس يف  فإن قال قائل: تعاىل يؤملهم ولكنه يبدل جلودهم كلما نضج اجللد بدلوا جبلد آخر ليذوقوا العذاب .

؛ ألم أنذروا وبني هلم وتوعدوا ذا العذاب وأتوه من  فيقال: ال ظلم ذلك ظلم ؤالء ألن هذه عقوبة عظيمة ؟



وإمنا أرد هذا اإليراد ألن بعض  ا ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ))وم ((قبل أنفسهم  كما قل اهللا تعاىل: 

القائلني بالنار تفىن وهو قول شاذ الشك يقولون إن حكمة اهللا تعاىل ورمحته تأىب أن يعذب هؤالء أبد اآلبدين 

وإم أمضوا  ؛ فيقال إنه قد قامت عليهم احلجة إىل عذاب مؤبد .مع أن وجودهم يف الدنيا كان قليال ال ي ..

يريدون  ((مث قال اهللا عزوجل:  دنياهم كلها بدون إميان وال طاعة فتكون آخرته كلها ليس فيها ثواب وال رمحة .

؛ ألن اإلرادة تأيت مبعىن  اإلرادة هنا حيتمل أن يكون معناها احملبة أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ))

ومعلوم أن هذه اإلرادة مبعىن احملبة إذ لو كانت اإلرادة   يريد أن يتوب عليكم ))واهللا ((احملبة كما قال اهللا تعاىل: 

؛ ولكن أىن  حيتمل أن املعىن حيبون أن خيرجوا من النار يريدون )) ((الكونية لتاب اهللا على مجيع الناس، فمعىن 

قادمني من أبواا مث يردون إىل ؛ وحيتمل أن املعىن أم خيدعون مبعىن أن النار ترفعهم حىت يكونوا  هلم ذلك

فاآلية حتتمل معنيني؛ املعىن  كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها )) ((أسفلها ـ والعياذ باهللا ـ؛ كقوله تعاىل: 

؛ املعىن الثاين أنه يرفعهم مهيب النار حىت يصلوا إىل  األول أا مبعىن احملبة أي حيبون ذلك لكن ال حيصل هلم

كلما أرادوا أن يخرجوا منها  ((ئنون فيه أن خيرجوا من النار ويريدون اخلروج ولكن يردون إليها مكان يطم

 ((قال:  واملعنيان يصفحان هم حيبون ذلك ويفعل م ما يكون طمعا يف خروجهم مث يعادون . أعيدوا فيها ))

وإذا كانوا ال خيرجون  ا بمخرجين ))وما هم منه ((بل هم فيها باقون كما قال تعاىل:  وما هم بخارجين منها ))

؛ وهذا هو الذي عليه أهل  وهم خالدون فيها أبدا دل هذا والبد على أن هي أي النار باقية أبدا وهو كذلك

؛ ولكنه قول ضعيف بل  . أن النار تفىن مبن فيها.. ؛ وحكي اإلمجاع لكن ذكر عن طائفة يسرية السنة واجلماعة

ته لصريح القرآن فإن اهللا ذكر التعبري نصا صرحيا، يف كم موضع ؟ ما تدري ؟ يف هو يف احلقيقة باطل ملخالف

إن الذين كفروا وضلوا لم يكن اهللا ليغفر لهم وال  (( ثالث مواضع، املوضع األول يف سورة النساء اقرأ اآلية ؟

إن اهللا لعن  ((ب اقرأ واملوضع الثاين يف سورة األحزا . ليهديهم طريقا إلى طريق جهنم خالدين فيها أبدا ))

ومن يعص  ((واملوضع الثالث اقرأ ؟ يف سورة اجلن قوله تعاىل:  الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا )).

أبعد هذا التصريح الواضح الصريح نقول إا غري مؤبدة ؟  . اهللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ))

حىت إذا  ويش الدليل ؟  ؛ التميمية كلمة ما هل هي حجازية أو متيمية ؟  نها ))وما هم بخارجين م ((وقوله:  .

؛ ما الدليل ؟ صحيح يف الواقع ما يستدل ا على أا  التميميون ال ينصبون خربها متت الشروط وتوفرت

ألن الباء عملت يف اخلرب عمال لفظيا لكن نعرف أن لغة القرآن لغة قريش وهذه طريقة القرآن قال اهللا ؛ حجازية 

؛ واخلالف بني احلجازيني  ، فعلى هذا نقول هذه حجازية ومل يقل: ما هذا بشر ما هذا بشرا )) ((تعاىل: 

؛ وعلى هذا فالباء هنا  باقون فيها بل هم وما هم بخارجين منها )) (( والتميميني ليس مبعىن ولكن بالعمل .



؛ ألن مجيع  حرف جر زائد ومعىن قولنا زائد أي أنه زائد إعرابا وليس زائدا ليس له معىن؛ بل له معىن وهو التوكيد

نسأل اهللا العافية ـ؛ عذاب مقيم  ولهم عذاب مقيم )) (( حروف الزيادة كما قال أهل البالغة تفيد التوكيد .

؛ هذا على  ففي هذه اآلية الكرمية: أن أهل النار حيبون بكل قلوم أن خيرجوا منها ل يف بلد .دائم كاقامة الرج

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا ـ على املعىن  الوجه األول الذي قلنا إن معناها حيبون ؛ ولكن لن حيصل هلم ذلك .

رجوا منها على القول بأن اإلرادة هنا مبعىن حىت يكونوا يف مكان يطمئنون أن خيلثاين ـ: أن أهل النار حيملهم  ا

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن أهل النار الذين هم أهلها ال ميكن أن خيرجوا  املشيئة يعين ليس مبعىن احملبة .

ومن فوائد اآلية  وهذا خرب من اهللا عزوجل واخلرب خرب اهللا حق .وما هم بخارجين منها ))  ((؛ لقوله:  منها

ادعوا  ((؛ بل قالوا خلزنة النار:  الكرمية: أن عذاب أهل النار مقيم ـ والعياذ باهللا ـ يعين دائم فإم لن خيفف عنهم

أولم تك  ((؛ فيقولون هلم موخبني:  ؛ يوما واحدا ، خيفف ال كل العذاب ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ))

أي يف ضياع ال ينفع إىل  ما دعاء الكافرين إال في ضالل ))تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا و 

وهم يف أشد الضرورة  فإنا ظالمون )) ((ربنا أخرجنا منها فإن عدناحد أم يدعون اهللا سبحانه وتعاىل يقول: 

ذا ؛ فما بعد ه أي كونوا أذالء خاسرين وال تكلمون اخسؤوا فيها وال تكلمون )) ((إىل اخلروج فيقول اهللا هلم: 

والسارق  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  شيء ـ نسأل اهللا أن يقينا وإياكم عذاب النار ـ اخلزي والذل واإلهانة 

السارق هذه اسم مشتق من  .والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم )) 

من األمساء املوصولة وصلتها الصفة  " أل" ؛ وهلذا نقول وميقولون إنه للعم" أل ـ" السرقة واالسم املشتق احمللى ب

الصرحية السارق. فما معىن السارق ؟ السارق قال العلماء يف االصطالح هو الذي يأخذ املال على وجه االختفاء 

؛ فقولنا  ، هذا سارق الذي يأخذ املال على وجه االختفاء من ماله أو نائب مالكه من مالكه أو نائب مالكه

، ليس بسارق اصطالحا  الذي يأخذ املال خرج به من أخذ ما ليس مبال كما لو أخذ مخرا فإن هذا ليس بسارق

؛ وخرج به من أخذ حرا يعين سرق صبيا من بيت أهله فهذا ليس بسارق اصطالحا؛ ملاذا ؟  ألن اخلمر ليس مبال

؛ وقولنا من  ارقا ألن العبد مال مملوك لسيده؛ فإنه يعترب س ؛ ويدخل فيه لو سرق عبدا ولو كبريا ألنه ليس مبال

، احرتاز مما لو أخذ من غري ماله كما لو كان من غاصب يعين أن رجال غصب ماال فسرقه سارق أي  مالكه

، وإن كان يعد سارقا لغة لكن يف االصطالح ليس  سرق هذا املال املغصوب فإنه ال يعد سارقا يف االصطالح

ذ من شخص ال حرمة له إذ أنه وضع يده عليه بغري حق ؛ وقولنا عن نائبه يعين نائب ؛ ألنه أي املال أخ بسارق

؛ املهم أنه إذا أخذ املال من نائب املالك فهو سارق؛ وعلى  املالك مثل الوكيل والوصي والناظر وما أشبه ذلك

رب سارقا ؟ املال للدكان هذا فالذي يسرق من الدكاكني اليت فيها أموال للغري حيرج عليها صاحب الدكان هل يعت



؛ فإذا قال السارق أنا مل أسرق هذا املال عن  ليس لصاحب الدكان يبيعه للناس ؟ نقول نعم إنه نائب على املال

ما لو أخذه قهرا  على وجه االختفاء، على وجه االختفاء احرتازا من ، قلنا لكنك سرقته من نائب املال . مالكه

مروره يف عليه  عليه ينادي ى؛ وكذلك لو أنه أخذه وهو مال ويف يد شخص سع بافإنه ال يعد سارقا بل يعد غاص

منتهب أو خمتلص إنسان مثال وقف عند الدكان ؛ ألن هذا غري خمتفي؛ لكنه  ، هل هو سارق ؟ ال خطفه ومشى

وأتى به ، التفت صاحب الدكان  الفالنية ؟ قال نعم قال ورين إياها ةعلوكلم صاحب الدكان قال له عندك الس

،  .، طرف الدكان فذهب صاحب الدكان يأيت بالسلعة وهذا سرق من املال.فجاء به قال ال ما أريد هذا أريد.

، كيف  ، هذا خمتلص ألا التفريط من صاحب املال ؛ هل يعترب سارقا ؟ ال سرق من املال الذي يف الدكان

    ... أمانته فأنت اآلن الذيتذهب تأيت السلعة من أقصى الدكان وعندك رجل ما تدري عن 



؛ وكذلك  ، على وجه االختفاء احرتازا من ما لو أخذه قهرا فإنه ال يعد سارقا بل يعد غاصبا على وجه االختفاء

؛  ، هل هو سارق ؟ ال عليه يف مروره خطفه ومشىو أنه أخذه وهو مال ويف يد شخص  سعى عليه ينادي ل

إنسان مثال وقف عند الدكان وكلم صاحب الدكان قال له عندك  س؛ لكنه منتهب أو خمتل ألن هذا غري خمتفي

، التفت صاحب الدكان وأتى به فجاء به قال ال ما أريد هذا أريد. .،  الفالنية ؟ قال نعم قال ورين إياها ةعلالس

؛ هل  طرف الدكان فذهب صاحب الدكان يأيت بالسلعة وهذا سرق من املال، سرق من املال الذي يف الدكان

ألا التفريط من صاحب املال، كيف تذهب تأيت السلعة من أقصى الدكان  سترب سارقا ؟ ال، هذا خمتليع

؛ إذا السرقة ما هي ؟ أخذ املال على وجه االختفاء من   وعندك رجل ما تدري عن أمانته فأنت اآلن الذي

السارق والسارقة  (( ك أو من غريه .؛ أما يف اللغة فهو أخذ املال خفية من املال ، هذا اصطالحا مالك أو نائبه

؛ وهنا جند أن اهللا سبحانه وتعاىل بدأ بالسارق قبل السارقة ويف  األنثى يقام عليه احلد كما يقام على السارق ))

باب الزنا ذكر اهللا الزانية قبل الزاين واحلكمة يف ذلك أن السرقة مبناها على القوة واجللب والنشاط والرجال أخص 

؛ طيب !  ؛ وهلذا جند السراق من الرجال أكثر منهم من النساء؛ أليس كذلك ؟ بلى يف هذا فبدأ به من النساء

 (( فاقطعوا أيديهما )) (( ، الزنا سلع . فبدأ بالزانية ألنه يف النساء أكثر كما هو نشاهد . الزانية بالعكس

أو العني هو اإلمام أو نائبه لكن املسؤولية ؛ لكن املقصود بالذات  اخلطاب ملن ؟ اخلطاب لألمة مجيعا اقطعوا ))

على اجلميع مبعىن لو اون اإلمام مثال وجب على األمة أن تطالب بقطع يد السارق كما سنذكره إن شاء اهللا يف 

؟ اجلواب على هذا أن نقول: ملا  اء هنا ما موقعها يعين كفي جاءت الف فاقطعوا أيديهما )) ((وقوله:  الفوائد .

طلبا يعين أمرا أو يا وجب  صار كاسم الشرط واسم الشرط إذا كان جوابه لإلام الاملوصول موه كان االسم

 فاقطعوا أيديهما )) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ))؛ (( ((، ومثلها:  ، وهذا واضح اقرتانه بالفاء

مجعت ؟ هل املعىن أن نقطع أربع أي هنا مجعت مع أن املقصود أن يقطع من كل منهما يدا واحدة، فكيف 

، ال نقطع األربع األيدي إمنا يقطع من السارق والسارقة يدان اثنتان لكن األفصح يف  األيدي أم ماذا ؟ نقول ال

اللغة العربية أنه إذا أضيف املثىن إىل ما يفيد التعدد فإنه جيمع، فإنه جيمع كراهة أن جتتمع تثنيتان فيما هو  

إن تتوبا إلى اهللا فد  ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  ألن املضاف واملضاف إليه كأما كلمة واحدةكالكلمة الواحدة؛ 

لكن األفصح  )) ما جعل اهللا لرجل من قلبين في جوفه ((،  مع أن الواحدة هلا قلب واحد صغت قلوبكما ))

 ع تثنيتني فيما هو كالكلمة الواحدةيف اللغة العربية هو أن يكون املضاف جمموعا إىل أضيف إىل مثىن كراهة اجتما 

إال إذا كان يرتتب على  ؛ : اقطعوا يدمها، وجيوز اإلفراد جيوز ، اقطعوا يديهما :؛ وجيوز التثنية يف غري القرآن مثال

فمثال إذا  ، ذلك التباس واختالف فإنه جيب أن يكون اجلزء األول من املضاف واملضاف إليه على حسب الواقع



إذا كان عبدا واحدا جيب أن تقول عبدمها ويدل ذلك على أن العبد  من الرجلني عبدمها، هناقلت: اشرتيت 

؛ إذا كنت اشرتيت من كل واحد عبده تقول: عبديهما؛ إذا كنت اشرتيت مجعا يعين كل مثال  مشرتك بينهما

؛ أما إذا كان املعىن واضحا  واحد عنده عبدان واشرتيت األربعة ماذا تقول ؟ عبيدمها، يتعني هذا لئال يلتبس املال

وهنا األيدي مطلقة من حيث  فاقطعوا أيديهما )) (( فإنه إذا أضيف إىل ما يفيد التعدد فإنه يكون جمموعا .

؛  احلد يعين حد اليد ومن حيث اجلهة، من حيث احلد يعين هل نقطع إىل الكف أو إىل املرفق أو إىل املنكب

؛ فهل نقطع من املنكب أو من املرفق أو من  نكب إىل األصابع كل هذا يد، اليد من امل ألن كل هذه تسمى يدا

؛   ؟ اليمني أو الشمال ؟ ؛ أيضا اآلية مبهمة أي جهتني أيديهما )) ((،  ؛ ثانيا اجلهة ، هذه واحدة الكف

ىن ؟ قراءة عبد ؛ فما الذي جعلنا نعني اليد باليم ؛ واحلد الكف، احلد هو الكف فنقول املراد قطع األيدي اليمىن

وهذه القراءة إن كانت ثابتة عن النيب  فاقطعوا أيمانهما )) ((اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه لقد كان يقرأها: 

صلى اهللا عليه وسلم بلفظها فهي قرآن وإن كانت تفسريا من عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه فهو صحايب 

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم حث على أن نقرأ بقراءة ابن أم عبد  ؛ ، واألقرب أا قراءة جليل عامل بالتفسري

 احلد هل هو الكف أو املرفق أو الكتف ؛ إذا تعينت اآلن أو ما تعينت ؟ تعينت اجلهة اليمني . وهو ابن مسعود

طيبا فامسحوا فتيمموا صعيدا (( : يف التيمم ، والدليل قول اهللا تعاىل ؛ نقول اليد إذا أطلقت فاملراد ا الكف

؟ الكف بدليل السنة الصرحية ذا كما يف حديث عمار بن  واليد هنا حدها أيش بوجوهكم وأيديكم منه ))

وأيديكم إلى المرافق  ((؛ وهلذا ملا أراد اهللا سبحانه وتعاىل الزيادة على الكف قال يف آية الوضوء:  ياسر وغريه

هذه منصوبة  جزاء )) ((مث قال:   وأن حد القطع من مفصل الكف .إذا فتعني أن املراد باليد هنا اليد اليمىن ))

أي مبا كسبا من اجلرمية واملعصية  بما كسبا )) ((على أا مفعول ألجله أي ألجل جمازاما على فعلهما 

، والغالب  ؛ ألن الغالب أن اإلنسان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ؛ وهذا املعىن يؤيد أن املراد باليد اليمني والعدوان

أي جمازاة على ما كسبا من املال املبين على العدوان  جزاء بما كسبا )) ((أيضا أن اليمني أقوى من اليسار؛ 

مفعول من أجله أي تنكيال لغريمها وهلما أيضا أن يعودا إىل مثله  نكاال )) ((أيضا  نكاال من اهللا )) (( والظلم .

فإن أي إنسان مهما بلغ من الطمع يف املال إذا علم أن يديه سوف تقطع فإنه سوف ينكر عن السرقة خوفا من 

نع ؛ كذلك النكال مي ؛ وأصل النكال بالكسر أصله القيد الذي تقيد به الدابة فيمنعها عن اهلرب أن تقطع يديه

 ((؛ احلكمة األوىل جمازاة هؤالء على الفعل أي السراق؛ لقوله:  السراق من أن يسرقوا؛ فذكر اهللا تعاىل حكمتني

مث قال  . نكاال من اهللا )) ((؛ وذلك يف قوله:  ؛ والثاين منع اعتياد السرقة منهم ومن غريهم جزاء بما كسبا ))

ني عظيمني من أمسائه أوهلما العزيز الدال على العزة والغلبة ختم اآلية بامس واهللا عزيز حكيم )) ((وجل:  عز



؛ ألن حكيم مشتقة من احلكم  ؛ والثاين احلكيم الدال على نفوذ حكمه وعلى أن حكمه مقرون باحلكمة والقهر

سارق يذكر أن أعرابيا جلس إىل قارئ يقرأ: وال واحلكمة فهو سبحانه وتعاىل له احلكم التام وله احلكمة البالغة .

أعرايب بدوي قال اقرأ اآلية قراءتك هذه  ؛ والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم

؛ قال  ؛ فأعاد وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم غري صواب

 والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيموالسارق  ((اقرأ؛ قرأ الثالثة فقال: 

؛ فانظر إىل الذكاء من  ، اآلن أصبت ألنه سبحانه وتعاىل عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع قال اآلن)) 

اىل عن عيسى: ؛ وال يرد على هذا قول اهللا تبارك وتع ؛ ألن ختام اآليات يف الغالب يكون مطابقا هذا اإلعرايب

ومل يقل: فإنك أنت الغفور رحيم ألنه  إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم )) ((

ذكر العذاب واملغفرة فكأنه قال أنت عزيز فيمن تعذب وحكيم فمني تثيب وال يقع الثواب والعقاب إال مطابقا 

  للعزة و احلكمة .

  دين أو تتعدى إىل غريها من األعضاء كالفم وغريه ؟ هل السرقة خاصة بالي السائل :

أي نعم حىت لو سرق يف فمه، وجد حليا معلقا فعضه حىت قطع حبله عشان ما يشوفون الناس بيديه  الشيخ :

  فإنه يقطع .

  ؟ . وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم )).. ((ما إعراب خارجني يف قوله تعاىل:  السائل :

 ون يقولون الباء حرف جر الزائد وخارجني اسم جمهول باحلرف اجلر الزائد وعالمة جر الياء املوجودةاملعرب الشيخ :

؛ أو يقول خارجني خرب ما منصوب بالياء املقدرة يف مكان الياء اليت جلبها حرف جر؛ عرفت ؟ وأنا عندي كما 

؛ فنقول اشرتك يف  مة النصب الياءتعلمون عندي توسعة يف مسألة النحو أقول إن شئت قل عالمة اجلر أو عال

تسلف العامل يعين تسلف عليها عامالن فعمال فيها فتكون الياء عالمة للجر بالنسبة حلرف اجلر وتكون عالمة 

  ؛ واضح ؟ طيب . للنصب بالنسبة للمحل

أحسن اهللا إليك ! كيف يوجه حديث املخزومية اليت سرقت يف عهده عليه الصالة والسالم فقد ورد يف  السائل :

  ؟ وكانت امرأة تستعير المتاع فتجحده ) (بعض ألفاظ احلديث 

؛ فمنهم من قال إن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا  العلماء يف ختريج احلديث أي نعم هذه املرأة اختلف الشيخ :

؛  ألن احلكم مبين عليه ؛ لكنها ذكرت ذا الوصف ألا اشتهرت به ال ألا تسرق ال ألا جتحد املتاعقطعها 

قالوا إن احلديث  كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى اهللا عليه وسلم بقطع يدها ) (أعرفتم ؟ 

؛ لكن  ضمارا تقديره: فسرقت فقطع يدهامعناه أا كانت تستعري املتاع فتجحده ألا عرفت ذا ولكن هناك إ



؛ لكن الصحيح أن جحد العارية السرقة ألن أي إنسان يريد  هذا غري صحيح هذا حتريف الكلمة عن مواضعها

أن يسرق فبدال أن يذهب ويكسر األبواب واألقفال ويأخذ على وجه االختفاء بدال من ذلك يأيت إىل الشخص 

أطبخ للضيوف وآيت به إليك إن شاء اهللا ورمبا يبقى يف الطعام فضله أتيك أيضا  .ويقول جزاك اهللا خريا أنا حمتاج 

؛ وهلذا التحقيق أن جحد العارية نوع  ، ال فرق بني هذا وهذا ، ويلني له بالقول فيعطيه مث بعد ذلك جيحد بطعام

   ؛ ألنه أخذ املال على وجه االختفاء . من السرقة

وأظن أننا تكلمنا على  . )).والسارق والسارقة . ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

من فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب قطع يد السارق والسارقة ؛ لقوله:  ، تفسريها ؟ الفوائد ؟ أخذنا الفوائد ؟ ال

و  فاقطعوا )) ((له: ؛ لقو  ومن فوائدها: أن قطع أيديهما خماطب به مجيع األمة . فاقطعوا أيديهما )) ((

؛ فإذا حصل التقصري اخلطاب لألمة كلها لكن األمة يف الواقع تتمثل بوالة أمورها ألم هم الذي يرعون مصاحلها

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن ظاهرها وجوب قطع  من والة األمور وجب على األمة أن ينبهوهم على ذلك .

كثرية وسواء كانت من حرز أو من غري حرز وسواء كانت ممن له شبهة   أيديهما بأي سرقة كانت قليلة كانت أم

، فمثال السنة قيدت هذه األمور فيما إذا كان نصابا تقطع فيه  ؛ والسنة قد قيدت هذه األمور يف األخذ أم ال

،  ربع الدينار ؛ ؛ فهذه ثالثة أشياء اليد والنصاب ربع دينار فيما إذا كان ثالثة دراهم أو ما يساويهما من املتاع

؛ وهل األصل ربع الدينار أو ربع دينار وثالثة دراهم ؟ يف هذا خالف بني أهل  ، وما يساويهما ثالثة دراهم

العلم ويظهر أثر اخلالف فيما لو سرق متاعا قيمته ثالثة دراهم ولكنه ال يساوي ربع دينار؛ فإذا قلنا إن كليهما 

؛ واضح ؟ واضح طيب، والصحيح  األصل ربع الدينار فإنه مل يسرق نصابا؛ وإذا قلنا إن  أصل فقد سرق نصابا

، الصحيح أن النصاب ربع دينار لكن ثالثة دراهم يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وعلى  أن النصاب ربع دينار

ت ؛ فكان آله وسلم كانت تساوي ربع دينار بدليل الديات تقديرها ألف مثقال ذهب واثنا عشر ألف درهم فضة

؛ وقد ثبت عن النيب صلى اهللا  الدراهم ثالثة تساوي الدنانري، نعم تساوي دينارا ثالثة دراهم تساوي ربع دينار

؛ فالصواب  عليه وآله وسلم أنه قطع يف جمن قيمته ثالثة دراهم لكن ثالثة دراهم يف ذلك العهد تساوي ربع دينار

، اآلية ليس فيها ذكر احلرز، احلرز مبعىن أن يسرق السارق من  الثاين احلرز أن املعترب ربع دينار تقطع به اليد .

، مما حيفظ به عادة فإن سرق من غري  ، ومعىن حيرز حيفظ املال مما حيرز به عادة، أن يسرق املال مما حيرز به عادة

راقب فلو جعل حرز فال قطع، مثال ذلك الدراهم والدنانري أين حترز ؟ حترز يف البنوك والصناديق ويقفل عليها وت

؛ فإذا قلنا إن احلرز  فسرق فقد سرقت من غري حرز ض الغنمدنانري على عتبة الباب أو يف مرابإنسان الدراهم وال

؛ وهذا حيتاج إىل دليل إذ لو طالبنا مطالب وقال  شرط قلنا ال قطع على هذا الذي سرق الدراهم من غري حرزها



من القطع ؟ نقول املانع من القطع أن كلمة السرقة أخذ املال على  البد أن تقطع يديه ألنه سرق فما هو املانع

؛ إذا البد أن تكون  ؛ وأن الذي جعل املال يف غري حرزه هو الذي فرط فال يقطع ، هذه واحدة وجه االختفاء

 ، خيتلف باختالف األموال ؛ وهل خيتلف ؟ نعم خيتلف ؛ حرز املال ما جرت العادة حبفظه يف السرقة من حرز

؛ أليس كذلك ؟ خيتلف  ، أحوال اخلوف والفوضى ليست كأحوال األمن والغرابة وخيتلف باختالف األحوال

؛ إذا كان السلطان قويا  ، خيتلف ذا أيضا باختالف السلطان هل هو قوي أو ضعيف وهل هو عدل أو جائر

، وإذا كان ضعيفا كان  من السرقة فهنا ال يتكلف الناس يف أحراز األموال تكلفا شديدا ألن قوة السلطان متنع

،  بالعكس . إذا كان عادال وإذا كان جائرا أيهما أشد حفظا لألموال أن يكون عادال أو أن يكون جائرا ؟ عادال

أن يكون عادال؛ ألن اجلائر ليس معناه القوي يف العقوبة، اجلائر هو الذي يقضي على هذا بقطع اليد وعلى هذا 

لعادل الشك أنه الناس يأمنون يف عهده أكثر من اجلائر ال من الناحية اإلهلية يعين ال من ؛ إذا ا بعدم قطع اليد

؛ إذا   أيضا خيتلف احلرز باختالف حال الناس من إميان وضعف إميان ناحية الرب عزوجل وال من ناحية الواقع.

كذلك خيتلف  تحرز الشديد .كان عند الناس إميان كان احلرز يسهل وإذا مل يكن عندهم إميان كان البد من ال

رز ألنه يعرف أن ، إذا كان تقطع يد السارق فإن اإلنسان ال يتكلف احل بإقامة هذا احلد، قطع يد السارق

، سنة سنتني فإنه جيب  ، شهر شهرين ؛ وإذا كانت ال تقطع حيكم عليه حببس أسبوع أسبوعني السراق لن يفعل

 خيتلف باعتبارات متعددة لكن البد لثبوت القطع أن تكون السرقة من حرز .؛ املهم أن احلرز  التشديد يف احلرز

، فلو سرق اإلنسان آلة اللهو فإن آلة اللهو ليس حمرتما وال قيمة هلا  أن يكون املسروق ماال حمرتما يشرتط أيضا

ألنه مال غري ؛ ألنه غري حمرتم،  ؛ فهل إذا سرق آلة اللهو تساوي مخسة آالف عشرة آالف يقطع ؟ ال شرعا

،  ؛ فإن كان غري حمرتم بوصفه مثل أن يسرق حليا على صورة دابة على صورة أسد وما أشبه ذلك حمرتم من أصله

؟ نقول يقطع  ؛ فهل يقطع أو ال هذا غري حمرتم بوصفه ألن الصورة جيب طمسها أو كسرها إذا كانت مما يكسر

ماال حمرتما وهو الذي له قيمة شرعا فأما غري احملرتم فال يقطع به ؛ إذا البد أن يكون  باعتبار األصل أنه مال حمرتم

؛ فلو  ألنه ليس مبال شرعي وال يتقوم وليس له قيمة وال مثن؛ يشرتط أيضا انتفاء الشبهة أال يكون للسارق شبهة

 ا يف بيت املال؟ ألن له شبهة إذ أن له حق ؛ ملاذا سرق من بيت املال، لو سرق من بيت املال فإا ال تقطع اليد

وقد توسع  . ؛ فهو وإن كان حمرزا لكن بالنسبة هلذا الشخص له حق فيه ، كل واحد له حق يف بيت املال

الفقهاء رمحهم اهللا يف مسألة الشبهة ومن هذه املسألة أنه إذا سرق احلر من بيت املال فإنه ال يقطع ألن له فيه 

؛ وأما إذا كانت غري قوية بعيدة فال ينبغي أن  يرفع عنه احلد ؛ والصواب أنه إن كانت الشبهة قوية فنعم شبهة

ومن الشبهة إذا   ، هذا فيه تعطيل احلدود . تتعطل احلدود من أجل أن يكون له حق من مليون مليون مليون مثال



ة، الناس ، يعين إذا كانت ااعة عام كان الناس يف عام جماعة أو إذا كان اإلنسان جائعا أيهما أن نقول ؟ األول

، جوع فإنه ال قطع لوجود الشبهة وهي اضطرار هذا السارق إىل السرقة ولو كان صاحب املال  يف سنة هلم

؛ ألن هناك فرق بني هذا  ؛ أما إذا كان اجلوع خاصة فهذا ال مينع من القطع حاضرا ألوجبنا عليه أن يعطي له

كذلك أيضا قال    اعة العامة هي اليت متنع القطع .؛ لكن ا ، إذ أن كل إنسان ميكن أن يقول إنه جائع وهذا

، الغزاة يف بالد الكفر ال يقطعون؛  ، ال يقطع يف بالد الكفر كالغزاة مثال أهل العلم: وال يقطع يف بالد الكفر

تنفري عن اإلسالم ورمبا يهرب هذا الرجل إىل بالدهم ويبقى عندهم وهذه  أليش ؟ ألنه لو قطع لكان يف ذلك

؛ ومثل ذلك أيضا إذا ما وقع اآلن  ، يؤجل عظيمة؛ ولكن هل يرتفع عنه القتل دائما أو يؤجل ؟ يؤجلمفسدة 

 يف بعض البالد اليت حتررت من الكفر ودخلت يف اإلسالم، لو قالوا حنن إذا أخذنا احلدود صار علينا الناس يف .

اإلسالمي ؟ نقول نعم بدليل أن احلدود إمنا علينا أوال الشعب مث الدول فهل لنا أن نؤجل حىت يتقوى اجلانب 

، مث إن  جاءت يف الشريعة اإلسالمية متأخرة، نعم لدفع املفاسد هي أيضا متأخرة حىت يتمكن الناس من قبوهلم

املقصود يف اخللق املقصود فيه إصالح اخللق والتنفري عن احملظور فإذا كان يرتتب على إقامته مفسدة أعظم 

، تؤجل ألن القطع خيشى  احلد على حامل، امرأة حامل سرقت هل يقام عليها احلد ؟ ال؛ إذا وجب  فليؤجل

لو سرق اإلنسان من مال أبيه يقطع ؟ العام يقول السارق من  منه على اجلنني واجلنني بريء ما منه اجلناية .

ذا ؟ ألنه له حق من أبيه وهو السارق كالسارق من أبيه؛ واملعىن أنه ال يقطع، السارق من أبيه يقولون ال يقطع؛ ملا

؛ ألن هذا فيه شبهة وجردت العادة أن الزوجني يتبسط  ؛ الزوج مع زوجته ؟ كذلك اإلنفاق عليه إذا كان حمتاجا

؛ ولكن كما قلت لكم هناك شبهة بعيدة وشبهة  ؛ إذا البد إلقامة احلد من انتفاء الشبهة أحدمها يف مال اآلخر

نعم لو جاءك شخص بأنه سارق هل نقول ال يقام عليه احلد حىت تثبت  قة ؟هل يشرتط ثبوت السر  قريبة .

وال يصدق عليه وصف السرقة إال إذا ثبتت وبدون ثبوت ال  السارق )) ((؛ ألن اهللا قال:  السرقة ؟ نقول نعم

تان مل ؛ فإن شهد رجل وامرأ يصدق عليه أنه سارق . ومباذا تثبت السرقة ؟ تثبت السرقة بشهادة رجلني عدال

؛ وهلذا  يقم احلد لكن يضمن املال؛ ألن املال يثبت بشهادة رجل وامرأتني واحلد ال يثبت إال بشهادة رجلني

حدود  ، لو يشهد أربع مائة امرأة على رجل أنه زىن فإنه ال يقام عليه احلد اعلموا أنه ال مدخل للنساء يف احلدود

اهدين أو بإقرار السارق، إذا أقر السارق فإا تثبت السرقة؛ ؛ إذا البد من ثبوت السرقة تثبت بش للرجال فقط

،   ؛ منهم من يقول البد أن يقرر اإلقرار مرتني لكن هل يشرتط تكرار اإلقرار أو ال ؟ يف هذا خالف بني العلماء

بعض ؛ وقال  ؛ فلو أقر مرة مل تثبت السرقة ؛ ألنه البد من شاهدين فالبد أن يقر مرتني كل مرة بإزاء شاهد

؛ وإذا أقر سواء قلنا  أهل العلم تثبت باإلقرار مرة ألنه شهد على نفسه وال عذر ملن أقر فتثبت السرقة بإقراره مرة



مرتني أو مرة فهل له أن يرجع ؟ يعين هل يقبل رجوعه حبيث ال نقوم عليه احلد ؟ أكثر الفقهاء يقولون نعم يقبل 

؛  ، يضمن املال؛ أما القطع فال ال يقبل لكن يؤخذ حبق اآلدمي ؛ وعلى هذا يا عبد اهللا ؟ رجوعه عن اإلقرار

 ؛ والصحيح يف هذا تفصيل ألنه رجع عن إقراره؛ وقال بعض العلماء ال يرجع إذا أقر عند احلاكم أو عند القاضي

كون ، أنه إذا وجدت قرائن تدل على صحة إقراره فإنه ال يقبل رجوعه وإذا مل يوجد قرائن فإنه يقبل رجوعه في

؛ قلنا كيف سرقت ؟ قال أتيت يف البيت كسرت الباب وكسرت  فلو قال السارق إنه سرق األمر بينه وبني ربه .

؛ هل يقبل مثل هذا؟ ال ميكن  الصندوق وأخذت املال وهذا البيت هو الذي أنا سرقته ووصفه متاما مث رجع

؛ بل قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا: لو قبل  دوديقبل، لو أنه قبل مثل هذا أي قبل الرجوع عن اإلقرار لتعطلت احل

رجوع املقر يف احلد ما أقيم حد يف الدنيا ألن كل إنسان ميكنه أن يقر مث يرجع السيما إذا لقن فيقل له ارجع ما 

؛ بعد أن أمر القاضي بقطع يديه وأحضرت السكني وأحضر الزيت لتحصم يده وحضر رجال األمري  عليك شيء

؛ هذا شبه تالعب، فنقول هذا ال يقبل ألنه وجدت القرائن أن إقراره حق  عت عن إقراريقال أنا هونت رج

وليس عن تالعب وليس عن إكراه هو الذي دل الناس على مكان السرقة وعلى كيفية السرقة والشك أن مثل 

 ((ل ؟ اآلية ؛ طيب إذا يشرتط ثبوت السرقة والدلي ، ال ميكن هذا ال ميكن أن يقبل رجوعه عن إقراره أبدا

الثبوت مباذا ؟ بشيئني ؛ ومها ؟ إما  إذ ال يصدق عليه السارق والسارقة إال بثبوت . السارق والسارقة ))

ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب قطع   ؛ االعرتاف هل البد من تكرار أو ال فيه خالف . بالشهادة وإما باعرتاف

فاقطعوا  ((كما فسر ذلك قراءة عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه:   ؛ أي اليدين ؟ اليد اليمىنيد السارق والسارقة

فتقطع اليد اليمىن بربع دينار؛ ومن أين تقطع ؟ يقطع مما يصدق عليه أنه يد، أقل ما يصدق عليه  أيمانهم ))

فتقطع ،  ؛ ألن ما زاد على يصدق عليه اليد مشكوك فيه؛ وما الذي يصدق عليه اليد ؟ الكف اليد تقطع منه

؛ األخ تعرف كوعك من كرسوعك ؟ ال، ما تعرف ؟ تعرف ؟  من مفصل الكف من الرسغ والكوع والكرسوع

؛ تقطع من هنا  ؛ جيد قل ؟ الكوع الذي يف طرف الذراع، الكرسوع الذي يلي اخلنصر، والرسغ الذي يف الوسط

؟ يعين  سمائة دينار ؟ أليس كذلكفإن قال قائل: كيف تقطع بربع دينار وهي لو قطعت عمدا لكان فيها مخ .

لو إنسان جىن على شخص وقطع يده قلنا عليه مخس مائة دينار، والسارق يسرق ربع دينار وتقطع يده ؟ وهلذا 

  أورد التشكيك يف هذه املسألة أبو العلى املعري فقال:

  يد بخمس مئين أسجدا ودعت   ما بالها قطعت في ربع دينار                        

      تناقض ما لنا إال السكوت له      نستعيذ بموالنا من النار                      



؛ ألنه إذا   ، وجه التناقض عنده ؟ أنا كيف يدي مخس مائة دينار وتقطع بربع دينار هذا تناقض فقال تناقض

ارت ديتها بربع دينار وإال كانت يدي بربع دينار فال تقطع بسرقة مخسمائة دينار، وإذا كانت تقطع بربع دينار ص

  ؛ ولكن ردوا عليه فقالوا: فتناقض

  جهل فتى وهو عن ثوب التقعان              قل للمعري عار أيما عار                        

  عسجدا وديت      لكنها قطعت في ربع ديناريد بخمس مئين                    

  ؛ حماية المال فافهم حكمة الباري حماية النفس أغالها وأرخصها                     

  ؛ ال إله إال اهللا ! يقول : شف اجلواب واضح ؟ ال

  قل للمعري عار أيما عار       جهل الفتى وهو عن ثوب التقعان             

  يعين ما عنده علم وال عبادة ؛

  لكنها قطعت في ربع دينار  يد بخمس مئين عسجدا وديت                        

  ؛ حماية النفس أغالها وأرخصها   حماية المال فافهم حكمة الباري                  

، يف بيت األخري يعين أا جعلت ديتها مخسمائة دينار محاية للنفوس حىت ال جيرتئ أحد على  النقطة يف األخري

، وهذا جواب واضح  حىت ال جيرتئ أحد على السرقة ؛ وقطعت يف ربع دينار محاية لألموال قطع أيدي الناس

  معقول، يف جواب آخر  يشبه أن يكون أدبيا قال: 

  إنها لما خانت هانت    ولما كانت أمينة كانت ثمينة ؛                               

مثينة كانت قيمتها  ؛ وملا كانت أمينة كانت  واضح ؟ ملا خانت مباذا خانت ؟ بالسرقة، هانت وقطعت بربع دينار

يف الواقع هلؤالء الذين يريدون مثل هذه الشبهة وإال فإننا نعلم علم  ؛ وعلى كل حال هذه , كم ؟ مخسمائة دينار

 (( فاقطعوا أيديهما ))قوله تعاىل:  اليقني أن اهللا ال يفرق بني شيئني إال بينهما فرق أوجب التفريق يف احلكم .

؛  فيه خالف ، السارق الذي سرق ليس له يد اليمىن فهل تقطع اليسرى أو ال ؟ إذا قدر أنه ليس له يد اليمىن


ط ���� إ���  ؛ ألن اهللا إمنا نص على منهم من يقول: ال تقطع� ���� ��ء �� ا



؟ يعين لو  فإن قال قائل: كيف تقطع بربع دينار وهي لو قطعت عمدا لكان فيها مخسمائة دينار ؟ أليس كذلك

، والسارق يسرق ربع دينار وتقطع يده ؟ وهلذا  إنسان جىن على شخص وقطع يده قلنا عليه مخس مائة دينار

 أورد التشكيك يف هذه املسألة أبو العلى املعري فقال:

  يد بخمس مئين أسجدا ودعت   ما بالها قطعت في ربع دينار                         

  تناقض ما لنا إال السكوت له      نستعيذ بموالنا من النار                             

ذا  ؛ ألنه إ ، وجه التناقض عنده ؟ أنا كيف يدي مخس مائة دينار وتقطع بربع دينار هذا تناقض فقال تناقض

كانت يدي بربع دينار فال تقطع بسرقة مخسمائة دينار، وإذا كانت تقطع بربع دينار صارت ديتها بربع دينار وإال 

  ؛ ولكن ردوا عليه فقالوا: فتناقض

  قل للمعري عار أيما عار          جهل فتى وهو عن ثوب التقعان                          

  ا وديت        لكنها قطعت في ربع ديناريد بخمس مئين عسجد                

  حماية النفس أغالها وأرخصها   حماية المال فافهم حكمة الباري ؛                

  ؛ ال إله إال اهللا ! يقول : شف اجلواب واضح ؟ ال

  قل للمعري عار أيما عار         جهل الفتى وهو عن ثوب التقعان              

  عبادة ؛ يعين ما عنده علم وال

  يد بخمس مئين عسجدا وديت       لكنها قطعت في ربع دينار                

  حماية النفس أغالها وأرخصها   حماية المال فافهم حكمة الباري ؛               

 ، يف بيت األخري يعين أا جعلت ديتها مخسمائة دينار محاية للنفوس حىت ال جيرتئ أحد على النقطة يف األخري

؛ وقطعت يف ربع دينار محاية لألموال حىت ال جيرتئ أحد على السرقة، وهذا جواب واضح  قطع أيدي الناس

  معقول، يف جواب آخر  يشبه أن يكون أدبيا قال: 

  ؛ إنها لما خانت هانت    ولما كانت أمينة كانت ثمينة               

؛ وملا كانت أمينة كانت مثينة كانت قيمتها   هانت وقطعت بربع دينار ، واضح ؟ ملا خانت مباذا خانت ؟ بالسرقة

يف الواقع هلؤالء الذين يريدون مثل هذه الشبهة وإال فإننا نعلم علم  ؛ وعلى كل حال هذه  كم ؟ مخسمائة دينار

 قطعوا أيديهما ))(( فاقوله تعاىل:  اليقني أن اهللا ال يفرق بني شيئني إال بينهما فرق أوجب التفريق يف احلكم .

فيه خالف؛  ، السارق الذي سرق ليس له يد اليمىن فهل تقطع اليسرى أو ال ؟ إذا قدر أنه ليس له يد اليمىن

ا جاء يف تصريح اآلية اليمىن فقط وال تقطع ؛ ألن اهللا إمنا نص على اليمىن فقط يعين إمن منهم من يقول: ال تقطع



؛ كما قالوا إن  ؛ أليس كذلك ؟ وهذا ال يقطع نا عليه منفعة اليدين كلتيهما؛ وألننا إذا قطعنا اليسرى فوت اليسرى

عني األعور ال تفقع بعني الصحيح يعين رجل أعور عنده عني اليمىن فقط فقع عني السليم اليمىن هل تفقع عينه 

 عني اليمىن فقع ، ال بالعكس األعور ليس عنده إال ؟ أو ما فهتم ؟ السؤال: رجل سليم العينني فقع عني األعور

؛ ال نفقع ألننا إذا فقعنا عينه فوتنا  عني رجل اليمىن وهو سليم هل نفقع عني األعور ؟ املشهور من املذهب ال

وعني األعور تؤدي  )) العين بالعين ((عليه البصر كله وهو مل يفوت البصر على اين عليه وقد قال اهللا تعاىل: 

ألن ؛ بعض العلماء يقول إذا مل يكن للسارق إال يد اليسرى فإا ال تقطع  ؛ فأقول إن البصر كله فال مساواة

ذلك يفوت عليه منفعة اليدين؛ ولذلك أمر اهللا عزوجل يف قطاع الطريق أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف 

ذلك فهو ؛ فمنهم من يقول ال تقطع يد اليسرى ومنهم من يقول تقطع وإذا فوتنا عليه  مجيعا. لئال تتعطل ..

  الذي جنا على نفسه بأننا إمنا قطعناها أليش ؟ ألنه هو الذي جنا على نفسه؛ واملسألة تتجادف فيها األدلة .

إذا كانت اليمىن  ، ما نقطع الرجل . ، هذه ألنه ليست من جنسها إذا مل يكن له يدان هل نقطع رجله ؟ ال

نقطعها ونقطع اليد اليسرى السليمة بل نقطع الشالء  ، وال نقول إننا ال تقطع شالء نقطعها ؟ تقطع فهي عامة

هل جيب عليه عند القطع أن نفعل ما نزيف الدم أو نرتكه ينزل الدم وميوت ؟  فاقطعوا أيديهما )) ((قوله:  .

هل جيوز أو يلزم أن نبنج  قطع اليد . ؛ ألن املقصود ، جيب أن نفعل ما مينع نزيف الدم وأال ندعه ليموت األول

خبالف القصاص، ال حظوا  ، جيوز أن نبنج هذا ألنه حيصل القطع مع البنج عادة السارق عند قطعه ؟ جيوزهذا 

لو أن رجال قتل إنسانا وحكمنا بالقصاص وقال بلج يده لنقطع يد اجلاين فإننا ال نبنجه بل نذيقه األمل كما أذاق 

بأن يأتون بالزيت يغلونه على النار فإذا قطعت  ؛ وهذا فرق واضح؛ فيما سبق حيسمون الدم هو أملا للمجين عليه

؛ لكن يف زمننا اآلن الطب ترقى وأنه  اليد غمس طرف الذراع يف هذا الزيت وإذا انغمس تسدتت أبواب العروق

؛ والواجب أننا نسلك أسهل ما يكون بالنسبة إليقاف الدم ألن املقصود  ميكن إيقاف الدم بدون هذه العملية

د حصل فإذا وجدنا طريقا ميكن فيها إيقاف الدم غري احلسم الذي ذكره العلماء واستعملوه فيما هو إتالف اليد ق

نقول إذا كان ذلك قبل القطع فإنه ال  طيب إذا سرق مرة أخرى هل نقطع غري اليمىن ؟ سبق فإننا نستعمله .

واحدة فإن قطعناها أول مرة مث تقطع إال اليد اليمىن يعين لو سرق عشرين مرة قبل أن نقطعه ما نقطع إال يدا 

أن  ((؛ لقول اهللا تعاىل يف احملاربني:  سرق مرة ثانية فإا تقطع رجله اليسرى ال يده اليسرى بل رجله اليسرى

يكون اليد اليمىن والرجل اليسرى لئال يتعطل جانب منه كامل عن املنفعة  تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف ))

.  



سرق ثالثا ؟ فقد قال بعض أهل العلم، املسألة األوىل قد ذكرنا بعض العلماء يقول إذا تكرر منه السرقة بعد  فإن

فال يقطع ولو تكرر عشرين مرة ال يقطع  , ألن اهللا إمنا أباح قطع اليد اليمىن فقط واألصلح؛ القطع فإنه ال يقطع 

فعلنا ما يندفع به األعضاء أما أن نقطع شيئا من أعضاءه  .و لكن إذا مل يندفع أذاه إال باحلبس أ إال اليمىن فقط

؛ لكن الشهود عندنا يف املذهب أنه تقطع رجله اليسرى إحلاقا  وجل إمنا ذكر قطع اليد يدا واحدة فقط واهللا عز

بقى عنده ؛ كم ي ، وقال بعض العلماء إا تقطع يده اليسرى فإن سرق الثالثة فإنه ال يقطع له مبن ؟ باحملاربني .

؛  ؛ ويش الباقي ؟ ما بقي شيء ؛ فإن سرق رابعة فقال بعض أهل العلم إنه تقطع رجله اليمىن رجل واحدة ؟

فإن سرق اخلامسة ؟ مسع أهل العوام رجل حيدث يف املسجد وقال هذا القول قال تقطع اليد اليمىن مث رجله 

قال العام البادي قال مباذا يسرق وما له ال يدين وال ؛ ف اليسرى مث اليد اليسرى مث الرجل اليمىن مث إن سرق قتل

رجلني ؟ لكن ميكن يسرق ألنه باقي عنده ذراع ويستطيع حيوش املال بيده ؛ على كل حال الذي يظهر أننا ال 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: احلكمة يف  نتعدى حد احملاربني يعين نقطع اليد اليمىن فإن عاد فرجله اليسرى فقط .

، وإن شئت  ومن فوائدها: أن العقوبة من جنس العمل . جزاء بما كسبا )) ((؛ لقوله:  وب قطع يد السارقوج

فإن  ، قطعت يده . ؛ ألنه ملا سرق والغالب أن األخذ واإلعطاء بأي يد ؟ باليمني فقل اجلزاء من جنس العمل

اجلواب على كل  بقطع ذكر الزاين فما اجلواب ؟بقطع اآللة اليت سرق ا أن توجبوا قال قائل: يلزم على قولكم 

؛ لكن حىت أيضا احلكمة املعقولة من  حال واضح لنا، الزاين ذكر اهللا له عقوبة خاصة والسارق له عقوبة خاصة

ليس كالضرر الذي يرتتب  هذا الدليل السمعي لكن حىت بالدليل العقلي الضرر الذي يرتتب على قطع الذكر

هذا يلزم قطع النسل ومصادمة ما يريده الرسول عليه الصالة والسالم من هذه األمة وهو ؛ ألن  على قطع اليد

؛ فلذلك مل جيب اهللا تعاىل أن يقطع ذكر الزاين بل أوجب اجللد والتغريب لغري  تكثري النسل، وحكم أخرى

بما كسبا  ((؟ من قوله: ؛ من أين أخذنا  ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على اجلربية احملصن والرجم للمحصن .

؟ ألن ارب  ؛ ملاذا وجه آخر معنوي وهو أنه لو كان السارق والسارقة جمربين ما صح أن يعاقب )) نكاال من اهللا

؛ فاملهم أن يف اآلية ردا على  ال حكم لفعله حىت املكره على الكفر إذا كان قلبه مطمئنا باإلميان فإنه ال يعترب

  د على أهل البدعة ـ احلمد هللا ـ .اجلربية وما أكثر الردو 

  إذا سرق األخ من أخيه شيئا فهل تقطع يده ؟ السائل :

  نعم يقطع . الشيخ :

  ما يقام عليه احلد لكن لإلمام أن يعذر ألن هذه املعصية ليس فيها حد . الشيخ :

  إذا حاول السارق إجراء عملية جراحية لرد يده املقطوعة فهل ميكن من ذلك ؟ السائل :



؛ ألن  ال، ال ميكن سؤال جيد يعين لو حاول السارق أن جيري عملية لرد يده هل ميكن من هذا ؟ الشيخ :

طيب لو كان قصاصا اقتص منه مث أراد أن جيري عملية لردها هل نقول القصاص حصل ؟  املقصود قطع اليد .

،  اهر أن ال لنا خبالف السرقةنعد ؟ الظ؛ لكن هل نقول إنه إذا ردها مل  القصاص حصل الشك ما فيه إشكال

 السرقة للشارع القصد فيه إتالف هذه اليد والقصاص املقصود منه أن تقطع يد اجلاين كما قطعت يد اين عليه

  أنه رد يده وعادت سليمة مائة يف املائة ما يقطع اجلاين . ؛ وهلذا لو أن اين عليه لو فرض

  وقت إخراجها من احلرز نعم . الشيخ :

  شيخ ما هو تقدير ربع الدينار اليوم ؟ ائل :الس

  ربع الدينار ؟  السائل :

  واهللا هذا خيتلف، يسأل أهل الذهب الذين يبيعون والدينار مثقال . الشيخ :

فمن تاب من بعد ظلمه فإن اهللا يتوب عليه إن اهللا غفور رحيم ألم تعلم  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  )) . السموات واألرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واهللا على كل شيء قديرأن اهللا له ملك 

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن اهللا يتوب عليه  ((قال اهللا تبارك وتعاىل: ؛ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

  هل انتهينا من الفوائد ؟ إن اهللا غفور رحيم ))

، من  الكرمية: الرد على اجلربية وذلك من عدة أوجه؛ من جهة السارق ؛ من فوائد اآلية بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ومن فوائد اآلية الكرمية: ذكرنا أن اجلزاء من جنس العمل . . جزاء بما كسبا )) ((، ومن جهة  جهة القطاعون

والنكال هنا يكون  نكاال من اهللا )) ((؛ لقوله تبارك وتعاىل:  ومن فوائد اآلية الكرمية: احلكمة يف إجياد احلدود

فإن من علم أن يده ستقطع بالسرقة  فجعلناها نكاال لما بين يديها وما خلفها )) ((للغري كما قال اهللا تعاىل: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان أن اهللا سبحانه وتعاىل مع كمال رمحته ورهبته فإنه  سوف ينفر عنها وال يسرق .

لكن احلدود  ها ألن ذلك عني الرمحة إذ ال ينفذه لفشت بني الناس املعاصي، شرعها وأوجب شرع احلدود وأوجبها

ومن  ؛ وهلذا يقولون إذا خال اإلنسان من الوازع الدين فإنه يقرع بالرادع السلطان . تردعهم إذا مل يردعهم اإلميان

؛ وما أكثر ما يقرتنان يف  احلكيمفوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات هذين االمسني الكرميني من أمساء اهللا ومها: العزيز 

؛ والعزيز يعين أنه ذو العزة والعزة ذكر ابن القيم رمحه اهللا هلا ثالثة  ألن ما متام السلطة وكماهلا؛ القرآن الكرمي 

  ومنها قول الشاعر: ليخرجن األعز منها األذل )) ((معاين: العزة مبعىن الغلبة ومنه قوله تعاىل: 

  فأين المفر واإلله طالب        واألشرم المغلوب ليس الغالب ؛                      



املعىن الثاين للعزة يعين أنه سبحانه وتعاىل ممتنع عن كل نقص مأخوذ من األرض العزاز يعين الصلبة اليت ال تنال 

ة هي وصفه فالعز والثالث العزة اليت هي كماله أي كمال الوصف وهو العزيز بعز  إال بقوة ومعاودة كبرية وحديدة .

؛  ، واملعىن الثاين احلكمة ؛ املعىن األول احلكم أما احلكيم فإن احلكيم مشتق من معنيني حينئذ ثالث معاين .

؛ فأما احلكم فإن  وامليم تدل على هذين، على احلكم وعلى احلكمة يعين اإلحكامالكاف احلاء و ألن هذه املادة 

؛ والنوع الثاين احلكم الشرعي؛ مثال األول قول اهللا تبارك  احلكم القدريحكم اهللا تعاىل نوعان: النوع األول 

، هذا حكم   يعين قدر (( فلن أبرح األرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم اهللا لي ))وتعاىل عن أخي يوسف: 

رعي ؛ أما احلكم الش ، إذا حكم اهللا تعاىل بالشيء كونا فالبد أن يقع كوين، واحلكم الكوين البد من وقوعه

؛ وأما قوله تعاىل:  يعين حكما شرعيا ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم )) ((فمثله قوله تعاىل يف سورة املمتحنة: 

الظاهر أا شاملة وإن كان السياق  أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يؤمنون )) ((

من  ((؛ فقوله:  موم اللفظ ال خبصوص السبب؛ لكننا نقول إن العربة بع يقتضي أن املراد به احلكم الشرعي

؛  احلكم الكوين ذكرنا أنه البد من وقوعه يشمل احلكم الكوين واحلكم الشرعي . أحسن من اهللا حكما ))

؛ ألن من الناس من مل  احلكم الشرعي إذا حكم اهللا على أحد بشيء شرعا هل يلزم منه الوقوع ؟ اجلواب ال

ثل أمر اهللا فال يلزم من احلكم الشرعي أن يقع احملكوم به ألنه شرع والشرع قد خيالف وقد حيكم مبا أنزل اهللا ومل ميت

يوافق . أما احلكمة فإا وضع الشيء يف مواضعه على حد قول بعض السلف إن اهللا تعاىل مل يأمر بشيء فيقول 

ضع األشياء يف مواضعه؛ وأنت إذا ؛ فهي و  العقل ليته مل يأمر به ومل ينهى عن شيء فيقول العقل ليته مل ينه عنه

؛ فإن أدرك ذلك عقلك فهذا املطلوب  تأملت أحكام اهللا تعاىل الكونية وأحكامه الشرعية وجدت أا يف موضعه

،  ، الصالة، الزكاة جند الشرائع مطابقة للحكمة متاما: الطهارة وإن مل يدرك فسلم األمر ملن له احلكمة البالغة .

، وما أشبه ذلك كلها مطابقة للحكمة ؛ وجند أيضا األحكام الكونية مطابقة  ، صلة األرحام ، بر الوالدين احلج

ليذيقهم بعض الذي عملوا  ((ملاذا ؟  ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس )) ((للحكمة 

هي أن يرجع الناس البحر هو فساد لكنه حلكمة عظيمة و  يف فالفساد الذي يكون يف الرب أو )) لعلهم يرجعون

، وهلم جرا يعين أحكام اهللا الكونية والشرعية كلها مطابقة  إىل دينه ويكفوا عما كسبت أيديهم من املعاصي

ى على كثري من فللحكمة؛ لكن ال يلزم من كوا مطابقة للحكمة أن يفهم احلكمة كل أحد من الناس، قد خت

، ملا سألت املرأة عائشة رضي اهللا  عليك فكله إىل عامله ؛ وما خفيالناس وقد ختفى على بعض الناس دون بعض

ما بال الخائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء  : (عنها

إذا جمرد كون هذا الشيء حمكوما من قبل اهللا شرعا فإننا نعلم أنه حلكمة، جمرد   الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة )



؛ فعلنا أن نستسلم  قع ألحكام اهللا الكونية وإن كنا ال يظهر لنا املصلحة فيه فإننا نعلم أنه حلكمةكون الشيء ي

وأال حنارب وأن ال نقول كيف وال ملا ؛ ألن ذلك فيه اعرتاض اللهم إال رجال يريد أن يسأل احلكمة حىت يطمئن 

، وحكمة وضع الشيء على  نوعان: حكمة غايةاحلكمة قالوا إا  قلبه وحىت يعرف من صفات اهللا ما ال يعرفه .

،   ؛ فالصورية أن يكون الشيء على هذه الصورة ، ممكن نقول صورية وغائية ؛ هذا أيضا هلا حكمة ما هو عليه

، كوا تنقطع  ، كون الصلوات مثال مخسا ويف أوقات خمتلفة هذه حكمة كونه على هذه الصورة هذا حكمة

، صالة النهار وترها املغرب وصالة الليل وترها النافلة  لليل وال صالة النهارعلى وتر هذه حكمة ال صالة ا

 ؛ هذه حكمة كون هذه األمور املشروعة لغاية أيضا حكمة، وهكذا أيضا املخلوقات هي على وضع املعروفة

من ؛ فصار احلكيم مشتق  والغاية اليت تصل إليها هذه املخلوقات الشك أا حكمة هي عليه حكمة الذي

؛ ومعىن  ؛ واحلكمة نوعان صورية وغائية ؛ واحلكم نوعان كوين وشرعي احلكم واإلحكام الذي هو احلكمة

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  ؛ والغاية منه كذلك . صورية أن وجود الشيء على هذه الصورة املعينة حكمة

، العزة يعين معناها الغلبة والشك  ختمت ا ، وأا مطابقة متاما لألحكام اليت حسن اخلتام يف اآليات الكرمية

؛ احلكمة أيضا تناسب القطع ألن فيها حكما  أن إجياد قطع األيدي يدل على العزة والغلبة وكمال السلطة

واهللا عزيز حكيم  ((فلذلك كانت اجلملة  جزاء بما كسبا نكاال من اهللا )) ((صارما وفيها أيضا حكمة بالغة 

ورأيت يف كتاب السيوطي  يطابق متاما ملا ذكر يف اآلية الكرمية من قطع يد السارق وبيان احلكمة من ذلك . ))

اإلتقان أن أعرابيا مسع قارئا يقرأ يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا غفور 

 مث قال أعد )) واهللا غفور رحيم ((دها مرة الثانية باللفظ األول ؛ فأعا ؛ فاستنكر األعرايب وقال أعد اآلية رحيم

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا  ((؛ فأعادها مرتني أو ثالثا مث أعادها على الصواب فقال: 

ف ؛ شف كي قال اآلن أصبت ألنه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم ))

 الفهم ؟ هو أعرايب ما درس لكن واضح أن اهللا سبحانه وتعاىل لو قال: واهللا غفور رحيم ما ناسب وجوب القطع

أما القطع  فمن تاب من بعد ذلك وأصلح فإن اهللا يتوب عليه إن اهللا غفور رحيم )) ((، هذا يناسب التوبة 

، وأن ذلك  على كل يقول إن قطع األيدي وحشيةومن فوائد اآلية الكرمية: الرد  فإنه يناسب العزة و احلكمة .

فيقال بل  واهللا عزيز حكيم )) ((؛ مقولة من قوله:  يستلزم أن يكون نصف الشعب أشل ليس له إال يدا وحدة

هذه عني احلكمة وعني الصواب ألنه لو ترك الناس حلصلت الفوضى وابتزاز األموال و السطو على اآلمنني فكان 

؛ وانظر إىل الشعوب اليت تطبق هذه احلدود الشرعية كيف تقل فيها اجلرمية؛  هو احلكمةقطع اليد الشك أنه 

؛ وهذا أيضا  كثرة إزهاق النفوسوعلى العكس الشعوب اليت ال تطبقها؛ وهذا قول القائل إن قتل القاتل يعين  



ألن من هم  ؛ يه حياةالقصاص هو احلياة يف الواقع لنا ف ولكم في القصاص حياة )) ((مصادم لقوله تعاىل: 

؛ لقول اهللا تعاىل:  بالقتل مث ذكر أنه سيقتل امتنع وكف عن القتل، مث ليعلم أن املقتول ظلما البد أن يقتل قاتله

سلطانا شرعيا بأن له القصاص وسلطانا قدريا بأن اهللا تعاىل  ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا )) ((

؛ وهذا شيء مشاهد دائما يقتل القاتل ويهرب وإذا به يأيت بقدر اهللا  ميكن من العثور على هذا القاتل حىت يقتل

؛  أي قدريا وشرعيا وكأن األمر حاصل والبد فقد جعلنا لوليه سلطانا )) ((، وهذا داخل يف قوله:  عزوجل

كأنه قال البد أن يقتل أي ويل املقتول ظلما ولكن ال يسرف يف القتل   فال يسرف في القتل )) ((وهلذا قال: 

وذلك ألن ويل املقتول ظلما قد تأخذه احلمية والغضب فيسرف يف القتل فنهى اهللا عن ذلك وجعل األمر قصاصا 

تعم من هذه شرطية وهي عامة  لمه ))فمن تاب من بعد ظ ((فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ))  : ((لو قي .

؛ يدخل فيها السارق أو ال ؟  السارق وغري السارق، كل إنسان يتوب من بعد ظلمه ويصلح فإن اهللا يتوب عليه

؛ فإذا كان من بعد ظلمه وأصلح فإن اهللا يتوب عليه؛  يدخل من باب أوىل ألا يف سياق احلكم على السارق

الفائدة أن السارق قد تقطع يده واحلد هنا يكفر ما سبق من  اقطعوا أيديهما ))ف ((والفائدة من هذا بعد ذكر 

، البد أن  ؛ ألنه مل يتب ذنب لكنه يف قرارة نفسه يريد أن يسرق إذا سنت له الفرصة فهل يتوب اهللا عليه ؟ ال

؛ فال يقال إنه قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن من فعل شيئا من هذه أو قال يراد وأصيب به يف  يتوب

وهي فائدة لعلكم تلحقوا يف  جزاء بما كسبا )) ((الدنيا فإنه كفارة له يعين احلدود كفارة كما يدل عليه أيضا 

فمن  ((اهللا عليه اجلزاء؛ فنقول اآلية الثانية  وال يرضى جزاء بما كسبا )) ((فوائد اآلية أن احلدود كفارة لقوله: 

، القطع يكفر ما مضى لكن إذا   هي فيمن تاب من بعد إقامة احلد عليه بالقتل تاب من بعد ظلمه وأصلح ))

؛ ألنه مل يتب إىل اهللا، ومثله من قتل  كان من نية هذا السارق أنه إذا تسىن له السرقة فهل يتوب اهللا عليه ؟ ال

صاصا أيضا لو كان يف قلبه إنه ما تاب من الفعلة اليت فعلها وأنه لو تسىن له أن يقتل أحدا قلته فإن القصاص ق

إذا لو قال قائل: هل اآلية تعارض  ال يكفر عنه ألن هذا فيما بينه وبني اهللا وهو مل يتب فيما بينه وبني اهللا .

، وأما ما يبقى يف قلبه من إرادة  رة أليش ؟ ملا سبق ومضىاجلواب ال، احلدود كفا يف أن احلدود كفارة ؟احلديث 

؛ ألن املعصية إن تعدت إىل  ظلما، ظلم نفسه وظلم غريه فمن تاب من بعد ظلمه )) ((املعصية فإنه مل يتب 

؛ وإن كانت خاصة باللسان ففيها ظلم واحد وهو ظلم النفس وعجبا  الغري ففيها ظلمان ظلم النفس وظلم الغري

ن املسكني أن يقدم على املعصية وهو يعلم أنه بذلك ظامل لنفسه ولو أن أحدا أراد أن يظلمه لكان يدافع لإلنسا

من  ((عن نفسه ومينع من الظلم فكيف ال يدافع عن نفسه بنفسه ؟ ولكن اهلواء يعنيه وينصره؛ املهم إن قوله: 

صلح ما فسد بظلمه ألن الظلم يفسد أي أ أصلح )) ((وقوله:  يشمل ظلم نفسه وظلم غريه . بعد ظلمه ))



فاملعاصي تفسد من ترك ثالث جمع تهاونا طبع اهللا على قلبه )  (القلب كما قال النيب عليه الصالة والسالم: 

 فإن اهللا يتوب عليه )) (( ((وقوله:  ، واإلصالح بتحقيق التوبة والعمل الصاحل . فإذا أصلح فإن اهللا يتوب عليه

؛ واعلم أن هللا تعاىل على عبده توبتني؛ التوبة األوىل التوفيق للتوبة، والتوبة الثانية  أي يقبل توبته يتوب عليه ))

تاب عليهم قبل أن يتوبوا أو بعد ؟ قبل  ثم تاب عليهم ليتوبوا )) ((؛ فمن األول قوله تعاىل:  قبوهلا من التائب

وجل؛ وأما قبول  اهللا يوفق اإلنسان للتوبة فيتوب إىل ربه عز هذه التوبة توبة التوفيق أنليتوبوا ))  ((بدليل قوله: 

) فإن اهللا يتوب عليه ) ((وهو مثل هذه اآلية  وهو الذي يقبل التوبة عن عباده )) ((التوبة فمثل قوله تعاىل: 

لقوله:  أن تكون مبعىن يوفقه التوبة ؟ ال يصح، ال؛ (( فإن اهللا يتوب عليه ))توبته؛ وهل يصح يف هذا أي يقبل 

فإن اهللا  ((أي من هذا الظلم الذي تاب منه  فإن اهللا يتوب عليه )) ((فهو اآلن قد وفق  فمن تاب )) ((

حنن قلنا أصلح ما فسد بظلمه وذلك  فمن تاب وأصلح )) ((طيب قوله:  . يتوب عليه إن اهللا غفور رحيم ))

إن اهللا  (( ، هذا هو اإلصالح والبد منه. بتدارك الواجب إن أمكن تداركه وباإلقالع عن احملرم فال يستمر عليه

من أجل طمأنينة  إن اهللا غفور رحيم)) ((، مجلة مؤكدة بأيش ؟ بإن  اجلملة هنا مجلة مؤكدة غفور رحيم ))

مقرتنان كثريا هذان امسان كرميان من أمساء اهللا  غفور رحيم )) ((وقوله:  مل تذهب سدى .العبد التائب بأن توبته 

؛ فاألول غفور يعين والثاين رحيم يعين يوصل اخلري  ؛ ألن باألول زوال املكروه وبالثاين حصول احملبوب يف القرآن

نقول الظاهر  شبهة أو صيغة مبالغة ؟ الغفور هنا اسم فاعل أو صفة م إىل عباده مبقتضى رمحته سبحانه وتعاىل .

لكن  غافر الذنب وقابل التوبة )) ((، اسم الفاعل مثل قوله:  ، وليست اسم فاعل واهللا أعلم أا صيغة املبالغة

؛ فما أكثر ما يغفر اهللا  هذه صيغة مبالغة وجاءت بصيغة املبالغة لكثرة غفران اهللا تعاىل لعباده وكثرة من غفر هلم

 ؛ فلهذا جاءت هذا االسم بصيغة املبالغة . ملا شرع لنا من أسباب املغفرة وما أكثر الذين غفرت ذنوم لنا ذنوبا

؛ وإمنا قلنا هذا من أجل أن يطابق الوصف  ، هذا معناها فما هي املغفرة ؟ املغفرة هي سرت الذنب والتجاوز عنه

املغفر هو ما يغطي به املقاتل رأسه يتقي به السهام املعنوي للوصف احلسي ألم يقولون إا مشتقة من املغفر و 

وإذا تأملت املغفر وجدت أنه حصل به أيش ؟ شيئان: السرت والوقاية ؛ إذا الغفور معناه الساتر لذنوب عباده 

الواقي هلم من عذابه، وما أكثر الذنوب لو أن اهللا تعاىل اطلع الناس على ذنوبنا لكان كما قال القحطاين رمحه 

  يف النونية: اهللا

  ألبى السالم علي من يلقاني   واهللا لو علموا خبيء سريرتي                   

هجر لكن من لطفه عزوجل أنه يسرتها ويف النهاية يعين لو أن اهللا سبحانه وتعاىل كشف الذنوب لكان اإلنسان ي

أن اهللا تعالى يوم القيمة يخلوا بعبده المؤمن وحده ويقرر  (ال يعاقب عليه كما جاء يف احلديث الصحيح 



، يقر ما يستطيع أن ينكر فيقول اهللا له قد سترتها عليك في  بذنوبه يقول فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا

ذو رمحة بالغة قال اهللا  رحيم أي ذو رمحة عقيك عذاا وعقوبتها مع سرته .الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) 

والرمحة صفة حقيقة ثابتة هللا عزوجل بالقرآن والسنة وإمجاع  فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة )) (( تعاىل:

السلف؛ وقد أنكرها أهل التعطيل الذين حكموا على اهللا بعقوهلم وتركوا الكتاب والسنة؛ ألن من أصول عقيدم 

اقتضى إثباته وجب إثباته وما مل يقتضي نفيه أن تلقي الصفات من العقول فما اقتضى العقل نفيه وجب نفيه وما 

، قالوا ألنه  وال إثباته توقفوا يف، ويقول شيخ اإلسالم إم انقسموا يف قسمني، بعضهم توقفوا فيه وأكثرهم نفاه

البد من دليل إجيايب على ثبوته وأنت ترى أن هذا األصل اخلبيث يستلزم تنكري ما جاء يف القرآن وإثبات ما مل 

، وإذا نفى  ؛ ألم إذا قالوا إذا أثبت العقل شيئا أثبتناه يعين سواء يوجد يف الكتاب والسنة أم ال القرآن يأت يف

؛ هذا يف معبودهم وإهلهم يتصرفون هذا التصرف؛ والشك أن اإلنسان إذا تأمل هذه القاعدة اخلبيثة  شيئا نفيناه

؛ حنن نؤمن بأن هللا  ذلك تأويال لكان األمر خطريا جدالوجدها خطرا عظيما ولو ال أم يعذروم بأم قالوا 

، هم ال ينكرون الرمحة يعين إنكارا يعين أم ينكروا إنكار تكذيب لكنهم ينكروا إنكار تأويل  تعاىل رمحة

، لو أم أنكروها إنكار تكذيب لكفروا ألن هذا تكذيب للخرب لكنهم ينكروا إنكار تأويل  ولذلك مل يكفروا

 ؛ إما الثواب وتعلمون أن الثواب شيء منفصل عن اهللا عز ، الرمحة هي الثواب أو إرادة الثوابقولون إن الرمحةوي

؛ لكن هم يقرون باإلرادة يثبتون اإلرادة اليت هي  وجل خملوق عن بائن اهللا، وإرادة الثواب صفة يف ذات اهللا

؛ اإلرادة  ي وينكرون الرمحة مع أن طريقها واضحإحدى الصفات السبع؛ وعجبا أم يثبتون اإلرادة بطريق خف

    يقولون حنن نستدل بأن اهللا مريد بالتخصيص يعين



والرمحة  )) فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ((أي ذو رمحة ذو رمحة بالغة قال اهللا تعاىل:  )) رحيم ((

؛ وقد أنكرها أهل التعطيل الذين حكموا على اهللا  صفة حقيقة ثابتة هللا عزوجل بالقرآن والسنة وإمجاع السلف

تلقي الصفات من العقول فما اقتضى العقل نفيه ؛ ألن من أصول عقيدم أن  بعقوهلم وتركوا الكتاب والسنة

، ويقول شيخ اإلسالم إم  وجب نفيه وما اقتضى إثباته وجب إثباته وما مل يقتضي نفيه وال إثباته توقفوا يف

انقسموا يف قسمني، بعضهم توقفوا فيه وأكثرهم نفاه، قالوا ألنه البد من دليل إجيايب على ثبوته وأنت ترى أن 

؛ ألم إذا قالوا إذا أثبت العقل  اخلبيث يستلزم تنكري ما جاء يف القرآن وإثبات ما مل يأت يف القرآنهذا األصل 

؛ هذا يف معبودهم وإهلهم يتصرفون  ، وإذا نفى شيئا نفيناه شيئا أثبتناه يعين سواء يوجد يف الكتاب والسنة أم ال

بيثة لوجدها خطرا عظيما ولو ال أم يعذروم ؛ والشك أن اإلنسان إذا تأمل هذه القاعدة اخل هذا التصرف

، هم ال ينكرون الرمحة يعين إنكارا  ؛ حنن نؤمن بأن هللا تعاىل رمحة بأم قالوا ذلك تأويال لكان األمر خطريا جدا

 ، لو أم أنكروها إنكار تكذيب يعين أم ينكروا إنكار تكذيب لكنهم ينكروا إنكار تأويل ولذلك مل يكفروا

، الرمحة هي الثواب أو إرادة  ألن هذا تكذيب للخرب لكنهم ينكروا إنكار تأويل ويقولون إن الرمحة ؛ لكفروا

، وإرادة الثواب صفة  ؛ إما الثواب وتعلمون أن الثواب شيء منفصل عن اهللا عزوجل خملوق عن بائن اهللا الثواب

ليت هي إحدى الصفات السبع؛ وعجبا أم يثبتون اإلرادة ؛ لكن هم يقرون باإلرادة يثبتون اإلرادة ا يف ذات اهللا

  بطريق خفي وينكرون الرمحة مع أن طريقها واضح؛ اإلرادة يقولون حنن نستدل بأن اهللا مريد بالتخصيص يعين

كونه خيصص مثال اللسان على هذا الوجه مستطيل القامة يريد بعقل وما أشبه ذلك وخصص البعري خبصائصها 

؛ ألنه لو ال اإلرادة  ها والشمس خبصائصها والقمر خبصائصه هذا يدل على أيش ؟ على إرادةوالشاة خبصائص

؛ لكنهم يقولون التخصيص يدل على اإلرادة؛ داللة التخصيص على اإلرادة إرادة  لكانت املخلوقات كلها سواء

النعم على الرمحة واضحة أو غري ؛ لكن داللة  خفية ما كل إنسان يعرفه حىت طالب العلم ما يعرفونه إال إذا قرءوا

، كل يعرف أن من رمحة اهللا جعل الليل والنهار وجعل األمطار واألار وغري ذلك يعرفها  واضحة ؟ واضحة

 ، العجيب أم يقولون الرمحة ال نثبتها النتفاء داللة العقل عليها واإلرادة نثبتها لداللة العقل عليها اخلاص والعام

يف هذه اآلية  اهللا ! أيهما أبني ؟ داللة العقل على الرمحة أو على اإلرادة ؟ على الرمحة الشك .، فيقال: سبحان 

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن  ((؛ لقوله:  ؛ أوال: حث اإلنسان على التوبة حىت لو ظلم الكرمية فوائد

ومن فوائد هذه اآلية: أن  التوبة . واهللا تعاىل مل يقل هذا رد خرب بل ألجل احلث على اهللا يتوب عليهم ))

؛ وإمنا قلنا ذلك ألن الظلم  التائب من الظلم مهما كان حىت من الشرك إذا تاب وأصلح فإن اهللا يتوب عليه

 .يا بني ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم ))  ((يشمل الشرك كما قال اهللا تعاىل عن لقمان أنه قال البنه: 



وهذا واضح أن  من بعد ظلمه )) ((؛ لقوله:  كرمية: أن فعل املعاصي وترك الواجبات ظلمومن فوائد هذه اآلية ال

ومن  النفس عند اإلنسان أمانة جيب أن يسعى هلا ما هو األصلح واألنفع فإذا خالف فهو ظامل خائن لألمانة .

لكن هل اإلصالح شرط للتوبة و  وأصلح )) ((؛ لقوله:  فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه البد يف التوبة من اإلصالح

؛ وهلذا نقول الصحيح أنه جيوز أن  يف مجيع األعمال أو شرط للتوبة يف ذلك العمل الذي وقع فيه الظلم ؟ الثاين

يتوب من ذنبه مع اإلصرار على غريه، هو ال يستحق أن يسمى تائب على وجه اإلطالق بل يقيد إنه تائب من  

ومن فوائد اآلية الكرمية: تأكيد توبة  ظلمه وإن مل يكن أصلح مجيع أحواله .أي ما فسد ب أصلح )) ((؛ إذا  كذا

وقد مر علينا شروط التوبة قريبا وأا ؟ مخسة طيب  فإن اهللا يتوب عليه )) ((؛ لقوله:  اهللا على من تاب وأصلح

 ((؛ لقوله:  حيث خيتم األحكام مبا يناسبها من أمساء اهللا ، ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: بالغة القرآن الكرمي .

مث قال اهللا  ، رحيم . ومن فوائدها: إثبات هذين االمسني الكرميني هللا عزوجل: غفور . إن اهللا غفور رحيم ))

 ألم تعلم )) ألم تعلم أن هللا له ملك السموات واألرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء )) (( ((تعاىل: 

ألم تعلم  ((، كل من يصح توجه اخلطاب إليه فإنه داخل يف قوله:  ب لكل من يصح توجه اخلطاب إليهاخلطا

ألنه نرى أن خطاب املفرد يف القرآن الكرمي يشمل كل من يتأتى خطابه أو نقول كل من يصح توجيه اخلطاب  ))

أمل نشرح لك  ؛ فمثال (( خاصا به إليه إال إذا دل الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصالة والسالم فيكون

؛ لكن إذا جاء من غري أن يكون هناك دليل على أنه خاص بالرسول فإن  ، هذا خاص صدرك )) ؟ خاص

؛ فإنه حيمل على أيش ؟ أنه موجه إىل كل من يصح توجه اخلطاب إليه؛ وقد ذكرنا فيما  القرآن خياطب كل الناس

، أو لكل من  ، أو لغريه أوال مث لغريه تأسيا ول أوال مث لغريه ثانياسبق اخلالف يف هذا هل هو موجه إىل الرس

، وأتى ذه اآلية يف  ؛ أمل تعلم أيها املخاطب أن اهللا له ملك السموات واألرض يصح اخلطاب وهذا هو األوىل

؛ فقال اهللا  ؟ ملاذا هذه مكاا الالئق ألن ما سبق كله يف إقامة احلدود، فلعل النفس تقول ملاذا هذه الشدة

، له ملك السموات  ؟ واالستفهام هنا للتقرير ألم تعلم أن اهللا له ملك السموات واألرض )) ((عزوجل: 

يعذب من يشاء  ((؛ وهلذا قال:  واألرض إذا كان له ملك السموات واألرض فإنه حيكم مبا شاء ويفعل ما شاء

قدمت املغفرة على التعذيب يف هذه اآلية قدمت تعذيب على املغفرة، ويف آية أخرى ؟  ويغفر لمن يشاء ))

 على احلدود والعقوبات فناسب أن يقدم التعذيب على املغفرة . واملناسبة واضحة يعين هنا الكالم على أيش ؟

كم ما يريد ال تظن أن ال تظنوا أن اهللا إذا قال يفعل ما يشاء حيكم ما يشاء حي يعذب من يشاء )) ((وقوله: 

؛ بل يعذب من يشاء إذا اقتضت احلكمة تعذيبه ويغفر ملن يشاء إذا اقتضت احلكمة أن  األمر على غري احلكمة

لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان  ((؛ وهلذا قال اهللا عزوجل:  يغفر اهللا له



ختم ذه اآلية ومن قدرته عزوجل أن أمر بعقوبة  لى كل شيء قدير ))واهللا ع ((وقوله:  . عليما حكيما ))

؛ فاهللا تبارك وتعاىل يفعل ما يشاء بدون عجز،  اجلناة على الوجه املذكور؛ القدرة هي فعل الشيء بدون عجز

هو ف وما كان اهللا ليعجزه من شيء في السموات وال في األرض إنه كان عليما قديرا )) ((قال اهللا تعاىل: 

اهللا الذي خلقكم من  ((، قال اهللا تعاىل:  ؟ الضعف نعم ؛ القوة ويش ضدها سبحانه وتعاىل ال يعجزه شيء

؛ ما  لكن القدرة ضدها العجز ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ))

؛  ن من ذي اإلرادة ومن غريهالفرق بينهما ؟ الفرق بينهما أن القدرة ال تقوم إال من ذي إرادة والقوة تكو 

 (( ؛ ألن القدرة ال تكون إال من ذي إرادة ؛ اجلدار يقال قوي وال يقال قادر فاإلنسان يقال قادر ويقال قوي

 ((؛ لقوله:  يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد أوال: تقرير عموم ملك اهللا عزوجل . واهللا على كل شيء قدير ))

؛  ومن فوائدها: أن امللك العام للسموات واألرض خاص باهللا . السموات واألرض ))ألم تعلم أن اهللا له ملك 

قال علماء البالغة: وتقدمي ما حقه التأخري يفيد  له ملك السموات واألرض )) ((دليله ؟ تقدمي اخلرب يف قوله: 

؛ قال اهللا تعاىل:  يه أحدومن فوائد اآلية الكرمية: أن ملك السموات واألرض هللا ال يشارك ف احلصر واالختصاص.

ال يملكون مثقال ذرة في السموات  ((وقال تعاىل:  والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير )) ((

فإذا قال قائل: كيف جنمع بني هذه اآلية  .وال في األرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير )) 

أو ما ملكت  أو ما ملكتم مفاتحهم )) (( ((بني قوله تعاىل: الكرمية واختصاص ملك السموات واألرض باهللا و 

فاجلواب سهل، ملك اهللا عزوجل عام يتصرف كما يشاء  وما أشبه ذلك من إثبات امللك للمخلوق ؟ أيمانكم ))

؛ أليس كذلك ؟ ممنوع   ويف كل شيء، ملك اإلنسان خاص ومقيد أيضا ال يتصرف اإلنسان يف ملكه كما يشاء

؛ فامللك إذا قاصد تصرفا  ، ممنوع من املعاوضة يف اهولة بل ممنوع من أن يتلف ماله ممنوع من الغش ، من الربا

؛ لكن ملك اهللا عزوجل عام يف كل شيء يف  وعينا حىت األعيان ما ميلك اإلنسان كل شيء، ميلك ملكه اخلاص

ومن فوائد هذه اآلية   إال بإذن اهللا .؛ ولذلك ليس لنا احلق أن نتصرف فيما ملكنا اهللا األعيان والتصرف فيها

؛ لكن اجزم أنه لن يعذب أحدا إال بذنب،  الكرمية: إثبات العقوبة واملغفرة هللا عزوجل؛ وذلك لكمال سلطانه

والشك أن اهللا يعذب من يشاء ))  ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية: إثبات املشيئة هللا بذنب يستحق العذاب عليه .

فإن قال قائل: مشيئة اهللا يف  ، يقول املسلمون كلهم ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن. التامة عزوجل له املشيئة

؛ لكن هل له  أفعاله واضح يعين كونه ينزل املطر وينبت النبات وخيلق السموات واألرض وحييي ومييت هذا واضح

ولو شاء اهللا ما اقتتل الذين  ((قال اهللا تعاىل: ،  مشيئة يف أفعال العباد ؟ أجيبوا ؟ نعم له مشيئة يف أفعال العباد

من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اهللا ما اقتتلوا 



ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات قدرة اهللا عزوجل على كل  وجل. كررها مرتني ليبني أن فعلهم مبشيئة اهللا عز  ))

يف  سبحانه وتعاىل ال يعجزه شيء وفهعلى كل شيء قدير  واهللا على كل شيء قدير )) ((وله: ؛ لق شيء

، هو قادر على كل شيء وال  أبدا ال يستثىن شيء وهل يستثىن من هذا العموم شيء ؟ .السموات وال يف األرض

ي االختبارات إن شاء اهللا نقف هنا على رأس احلزب ألنه على رأيكم انتهى وقت الدراسة إىل أن تنته استثناء .

  تعاىل .

  ملاذا ال ميكن السارق من إرجاع يده بعملية جراحية ؟ السائل :

فإذا أعيدت اليد ما  جزاء بما كسبا نكاال )) ((، ما صار. .حنن ذكرنا  إذا عادت ما صار لك فائدة الشيخ :

؛  ماعز فقد تركوه يتوب فيتوب اهللا عليه؛ أما قصة  تبني إن هذا سارق وأنه تقطع يد السارق فلم تكن هلا فائدة

؛  وهذه املسألة حنن ذكرنا فيما سبق بالنسبة لعدم قطع ذكر الزاين قلنا ألنه فيه حد معلوم يف الشرع فال يتعدى

فيه أيضا معىن آخر ، يد السارق إذا قطع صارت نكاال ألا ظاهرة كل يراها لكن قطع الذكر من الزاين مستور 

  ال يعلم أحد .

يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

يحرفون  كأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتو ب

ا ومن يرد اهللا فتنة فلن تملك له وإن لم تؤتوه فاحذرو  مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه دالكلم من بع

 من اهللا شيئا أولئك الذين لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ))

.  

هذه أول ليلة نبتدئ ا تفسري كتاب اهللا عزوجل بعد غياب طال ومبا أن معنا اآلن  ؛ بسم اهللا الرمحن الرحيم

إخوان ومبا أن معنا اآلن إخوانا مل يكونوا حضروا من أول دراسة فإننا حنب أن نلقي شيئا من األضواء على ما 

؛ وعلى  إما فرض عني، إما فرض كفاية و  أوال معرفة تفسري كتاب اهللا فرض يتعلق بكتاب اهللا عزوجل فنقول:

هذا فمن قام مبعرفة تفسري قرآن الكرمي فإنه قد قام بفريضة من فرائض اهللا عزوجل؛ ووجه كون التفسري فرضا أن 

أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب  ((وقال:  كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته )) ((اهللا تعاىل قال: 

ىل مل ينزل علينا القرآن رد أن نتعبد بلفظه بل لنعرف معناه ونطبقه عمال ومن املعلوم أن اهللا تعا أقفالها ))

؛ وقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم  ، لو كان املقصود جمرد أن نتعبد هللا بتالوته وعلما وإال لكانت فائدته قليلة

أي شيء نرجع يف التفسري فإذا قال قائل: إىل  ال جتاوزون عشر آيات حىت يتعلموها وما فيها من العلم والعمل .

نقول أهم شيء نالحظ يف هذا ما يتعلق  ؟ كتب التفسري كثرية وتناوهلا للقرآن على أوجه متنوعة فإىل أيها نرجع ؟



؛ وعلى هذا فنحذر من كل من ينحى منحى أهل التعطيل يف صفات اهللا عزوجل  ، ما يتعلق بالعقيدة بالعقيدة

من هؤالء القوم فلنحذره حىت وإن كان فيه فوائد من الناحية اللغوية والفقهية وأمسائه، فإذا عرف أن هذا التفسري 

؛ ولنضرب هلذا مثال: الكشاف للزخمشري الشك أنه تفسري جيد  لكن جيب أن حنذره يف مقام العقيدة لئال نزل

عيال عليه حىت  يف حتليل املعاين ويف ما يرمي إىل البالغة وأن كل من كانوا بعده ممن ينهجون هذا منهج كلهم

؛ لكنه يف مسألة العقيدة سيء جيب احلذر منه حىت  إنك لرتى العبارة عبارة الزخمشري بنصها و  يف هذه التفاسري

إنه قال بعضهم إنه ال يقتنع على ما يف كتابه هذا من االعتزال إال باملناقيش يعين أنه خفي كما أن الشوكة ال 

؛ وضرب هلذا مثال:  رج اإلنسان اعتزاليات صاحب الكشاف إال باملناقيشخترج إال بالنقاش كذلك ال ميكن أن خي

 فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز )) ((قال إنه قال ـ عفى اهللا عنها وعنه ـ إنه قال يف قوله تعاىل: 

قال: أي فوز أعظم من أن يزحزح اإلنسان عن النار ويدخل اجلنة ؛ الكالم هذا هل أحد يشعر بأن فيه احنرافا ؟ 

نعم ؟ قد ال يشعر بأن فيه احنراف؛ لكن إذا علمنا أن الرجل ذكي وأنه يغلف املعاين مبا خيفى على كثري من 

رؤية الرب عزوجل أعظم فوزا من أن يدخل اإلنسان  الناس، فهو يريد ذا أن ينكر الرؤية رؤية الرب عزوجل ألن

؛ فمثل هذه العبارة يقرأها اإلنسان على أا عبارة سليمة ليس فيها  ؛ لكن الرجل ذكي اجلنة ويزحزح عن النار

إذا على أي تفسري نعتمد ؟ نقول أوال أن التفاسري األثرية  شيء ولكن ظاهره فيه الرمحة وباطنه من قبله العذاب .

، وعلى رأسها تفسري ابن  اليت تفسر القرآن باألثر عن الصحابة وعن كبار التابعني هي أوىل ما يلتفت إليهأي 

آفة وهو أنه يطلق التفسري عن الصحابة والتابعني بأسانيد بعضها صحيح  ؛ لكن يف تفسري ابن جرير جرير

أدركته قبل متحيصه وإما أنه  ا أن املنية؛ فإم وبعضها حسن وبعضها ضعيف وكأنه رمحه اهللا يريد أن جيمع ما روي

؛ وهلذا إذا مر عليك شيء مشكل من تفسري القرآن يف األثر يف ابن جرير أو غريه  يريد أن يكل هذا إىل القارئ

 ، ارجع إىل السند رمبا جتد فيه آفة توجب رد ما روي عن ابن عباس أو عن جماهد أو غريه  . فارجع إىل السند

، فهو تفسري أثري نظري لكنه أحيانا يتغاىب عن الكالم عن  التفاسري تفسري ابن كثري رمحه اهللا من خري ما نرى يف

م مىت أنكر قلبك شيئا من هذا بعض اإلسرائيليات أو بعض القصص وهذه الشك أا آفة لكن كما قلت لك

 (األشياء اليت رخصوا فيها  فارجع إىل األسانيد أو إىل أصل هذا املنت املروي قد يكون عن بين إسرائيل وهو من

تفسري املتأخرين تفاسريهم منها أشياء منها بعض  لكن التفسري جيد . حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج )

هش  شيئا فهو قمالتفاسري جتد الكالم الطويل العريض على اآلية مث إذا أردت أن حتصل منه شيئا ال جتد منه 

كل حال طالب العلم يستطيع أن مييز بني الغ   والسليم؛ لكن هنا مسألة ؛ وعلى   فائدته قليل اللهم إال النادر

، اقرأ اآلية تدبر معناها مث سيكون لديك  أحب أن أنبه عليها أين أريد منكم أن حتاولوا أوال فهم القرآن بأنفسكم



عاين أو بعبارة ثانية ؛ ألن تعويد اإلنسان نفسه على أخذ امل ، بعد ذلك ارجع إىل أقوال املفسرين شيء من املعىن

لكن ال جتزم إذا كان األمر ليدبروا آياته ))  ((على تفسري القرآن نفسه يكسبه فهما كثريا ألنه امتثال ألمر اهللا 

ومن املفسرين من ينحى منحا آخر كمسائل الفقهية مثل القرطيب  ليس بواضح إال بعد مراجعة كتب التفاسري .

، جتد تفسريه يف مسائل كثرية من مسائل الفقه وهذا طيب الشك أنه طيب  رمحه اهللا فإنه ينحى هذا املنحى

املسألة الثانية يف التفسري: قال العلماء يرجع أوال إىل تفسري القرآن بالقرآن وهذا كثري، مث  ويفيد طالب العلم .

قرآن كابن عباس وابن والسيما من هلم عناية يف تسفري ال ، مث إىل تفسريه بأقوال فقهاء الصحابة تفسريه بالسنة

؛ فمثال إذا قال لك قائل: ما هي القوة املذكورة  ، مث إىل كبار التابعني الذين تلقوا التفسري عن الصحابة مسعود

؛ لكن جند السنة،  ننظر يف القرآن ما جند تفسريا هلا ؟وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ))  ((يف قوله تعاىل: 

إذا نفسر القوة بأا الرمي أي  أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي ) (وسلم:  قال النيب صلى اهللا عليه وآله

، مث  تعلم الرمي، والرمي يف كل زمان ومكان حبسبه، كان الناس يف األول يرمون بأيش ؟ بالنبال وما أشبهها

؛ والقوة هي  دى وبعيدة املدى، مث صاروا اآلن يرمون بالصواريخ قريبة امل صاروا يرمون بالبارود بالنادق والرصاص

الرمية اليت يفعلها الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يشمل أي رمي يكون حسب أساليب احلرب اليت يف 

وما أدراك ما يوم  ((، قال اهللا تعاىل:  كذلك لو قال لك قائل: ما هو يوم الدين ؟ ننظر القرآن يف فسرها وقته .

إذا يوم الدين هو اليوم  دين يوم ال تملك نفس لنفس شيئا واألمر يومئذ هللا ))الدين ثم ما أدراك ما يوم ال

فإذا نفسر القرآن بالقرآن أوال مث  الذي ال ينفع فيه إال العمل وال ميلك فيه أحد ألحد منفعة وأمثال هذا كثرية .

لذين أخذوا التفسري عن الصحابة  بالسنة ثانيا مث بأقوال الصحابة السيما املعتنون بالتفسري مث بأقوال التابعني ا

؛ وال يعين هذا أننا إذا رأينا اآلية حتتمل معاين أخرى غري ما ذكر أن نقتصر على ما ذكر ألن كالم اهللا  كمجاهد

؛ لكن إن كان يضاد ما فهمه  ، قد يفهمون وحنن نفهم معىن آخر لآلية تعاىل أوسع من أن حييط به البشر

، اآلية واسعة تشمل  ؛ أما إن كان ال يضاده فال مانع من أن نقول اآلية واسعة نقبلهالصحابة والتابعون فإننا ال 

القاعدة الثالثة: قد تكون اآلية حمتملة لوجهني فأكثر فماذا نصنع ؟ إذا احتمل  هذا وهذا ألن كالم اهللا واسع.

،  محلها على هذا األظهر ، فإذا كان أحد هذه املعاين أظهر وجب نقول أي هذه املعاين أظهر وجهني فأكثر ؟

بل  ((؛ فمثال قول اهللا تبارك وتعاىل:  ؛ فإننا نأخذ بالظاهر األظهر السيما إذا كان األخفى ىجيب أن حتمل عل

، املعىن األول أن املراد باليدين مها اليدان احلقيقيتان  حتتمل معنيني أحدمها أظهر من الثاين يداه مبسوطتان ))

؛  ، بعيد جدا ؛ لكن هذا املعىن الثاين بالنسبة لألول بعيد ؛ املعىن الثاين: القوة ويقبضاللتان يأخذ اهللا ما 

فنقول ال ميكن أن حنمل على املعىن الثاين ألن املعىن األول أظهر واهللا عزوجل ال ميكن أن خياطب عباده مبا هو 



يبين اهللا لكم أن  ((ويقول:  بين لكم ))(( يريد اهللا ي؛ ألن اهللا تعاىل قال:  أظهر ويريد  األخفى، هذا مستحيل

فال ميكن أن حنمل كالم اهللا عزوجل على املعىن األخفى مع وجود األظهر بل يتعني أن نأخذ باألظهر تضلوا )) 

املعنيان ال يتعارضان وجب محل اآلية  أما إذا كان املعنيان حمتمالن يعين أنه صاحل هلذا وهذا فحينئذ إن كان .

؛ ألن اللفظ الذي بني أيدينا ما  يعا وال مانع وإن كانا يتنافيان وجب أن نطلب املرجح من اخلارجعلى املعنيني مج

والليل إذا عسعس والصبح إذا  ((، مثال األول: قول اهللا تبارك وتعاىل:  فيه ترجيح حنتاج إىل مرجح من اخلارج

أدبر وكالمها صاحل، يف السياق ويف  الليل إذا عسعس قال بعضهم معناها أقبل وقال بعضهم معناها تنفس ))

؛ فماذا نقول يف مثل هذا ؟ نقول حتمل على املعنيني مجيعا وال مانع؛ ألن كالم اهللا تعاىل واسع ؛  اللغة العربية

البحر املسجور هل املعىن الذي سيجر ويكون نارا يوم القيمة أو املسجور اململوء أو  البحر المسجور )) ((ومثله 

؛ هل املسجور ظاهرة يف  نايف اآلخر؟ الي، هل كل قول  ؛ فيه أقوال وع على الفيضان على األرضناملسجور املم

وإذا البحار  ((؛ حينئذ نقول املسجور الذي سيجر كما قال اهللا تعاىل:  ، صاحل للجميع ال أحدها دون األخر ؟

جور املمنوع كما يقال سجرت املس ؛ كما تقول العرب دلو مسجورة أي مملوءة  ءواملسجور اململو  سجرت ))

؛ فاآلية صاحلة للجميع حتمل على اجلميع وال مانع ألن كالم اهللا عزوجل كما  الدابة بالقيد أي منعتها من الشرور

يرى بعض العلماء أن  والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء )) ((مثال آخر قوله تعاىل:  قلت لكم واسع .

؛  ؛ هذان املعنيان ال ميكن أن حتمل اآلية عليهما مجيعا آخرون املراد بالقروء احليضاملراد بالقروء األطهار ويرى 

، املرجح اخلارجي إما من السنة أو من الكالم العرب أو من غري  ؛ إذا البد من مرجح خارجي ألما متنافيان

عليه وعلى وآله وسلم أطلق ؛ إذا رجعنا إىل املرجح اخلارجي وجدنا أن النيب صلى اهللا  ذلك، املهم البد مرجح

؛ فهنا نقول املراد بالقروء  األقراء على احليض فقال للمستحاضة اجلسي قدر ما حتبسك أقرائك أو كلمة حنوها

احليض يتعني بداللة السنة على هذا؛ وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم أنه مىت احتملت اآلية معنيني فأكثر وال 

كذلك أيضا القاعدة الرابعة يف التفسري: هل جيوز  فإا حتمل عليهما مجيعا . مرجح ألحدمها وال منافاة بينهما

، ومعىن تفسريه بالرأي أن حتمله على ما تعتقد فتجعل  لإلنسان أن يفسر القرآن برأيك أو ال جيوز ؟ ال جيوز

قدون فيقولون قد قالوا ؛ وهذا يقع كثريا يف أهل األهواء حيملون القرآن على ما يعت القرآن تابعا لرأيك وعقيدتك

يف القرآن برأيهم وهذه آفة قل من يسلم منها حىت الفقهاء رمحهم اهللا جتدهم إذا مر م النص وهو على خالف 

مع  رعا، وهذا ما جيوز، هذا يعين أن اإلنسان جعل نفسه مش ما يرونه جتدهم حياولون أن يصرفوه إىل ما يرون

غريه وهذا من أعظم احملرمات، حتريف الكلم عن مواضعه ؛ نعم لو فرض أنك اهللا؛ فاهللا يريد كذا وهو حيمله على 

محلته على غري ظاهره لدليل من القرآن والسنة فال بأس؛ لكن رد أن تعتقد خالف ما يدل عليه الظاهر هذا ال 



هذا جتدونه كثريا ؛ و  نفسه مشرعا مع اهللا جيوز أبدا وال حيل وهو من حتريف الكلم عن مواضعه ومن اختاذ اإلنسان

عند الفقهاء رمحهم اهللا يف بعض املسائل جتد أن اإلنسان حيرف الدليل حتريفا ظاهرا من أجل أنه يعتقد خالف ما 

، مثال: يرى الفقهاء رمحهم اهللا أن اإلنسان أن الرجل ال جيوز أن يتطهر بفضل طهور املرأة  يدل عليه وهلذا أمثلة

ال يغتسل  (الرجل، مث يستدلون بقول النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم:  وجيوز للمرأة أن تطهر بفضل طهور

، كيف يستدل ذا  ماذا نقول اآلن ؟ تناقض الرجل بفضل المرأة وال المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا )

واحد،  احلديث على منع تطهر الرجل بفضل طهور املرأة وجواز تطهر املرأة بفضل طهور الرجل مع أن احلديث

من  (وكذلك حديث عائشة املشهور:  احلديث واحد الذي حيمل على هذا هو اعتقادهم أن هذا هو الصواب .

، وقال إن املرء إذا  هذا احلديث محله بعض الفقهاء على أن املراد به النذر مات وعليه صيام صام عنه وليه )

يا إخواين ما الذي محلهم على صرف احلديث ؛ فلننظر  مات وعليه صيام فرض رمضان أو كفارة فإنه ال يصام

عن عمومه ؟ اعتقادهم أن الفرائض يكلف ا اإلنسان بنفسه وال يصوم أحد عن أحد وال يصلي أحد عن أحد 

، أميا أكثر أن ميوت  فانظر كيف محلوا احلديث على مسائل نادرة الوقوع وصرفوه عن مسائل كثرية الوقوع

؛ وقد مضت علينا يف  ؛ وهذا خطأ يف االستدالل صيام نذر ؟ األول أشداإلنسان عن صيام رمضان أو عن 

، أنه ال جيوز أن حتمل النصوص على املسائل  اقتضاء صراط املستقيم عن شيخ اإلسالم رمحه اهللا نبأ على هذا

ن بعض الناس يقف موقفا ال يت  مراعاة املعاين فإيتعلق بالقرآن وتفسريه  النادرة وترتك املسائل الكثرية الوقوع .

؛ ألن بعض  ؛ وهذه مسألة حتتاج إىل فهم اإلنسان ال إىل الرموز املوجودة يف املطبوعات املصحف مع املعىن

أم اتخذوا  ((، قال اهللا تعاىل:  ؛ أضرب لكم مثال ؛ لكن ترجع إىل فهم اإلنسان ، خطأ واضح الرموز خطأ

 أم اتخذوا آلهة من األرض هم ينشرون )) ((ناس يصل فيقول: بعض ال آلهة من األرض هم ينشرون ))

أهم  مستقلة عن اليت قبلها ومعناها أم هلم آهلة من األرض هم ينشرون )) ((؛ ألن مجلة  وهذه يفسد به املعىن

، حتيي األموات فتكون اجلملة هنا مستأنفة وهي استفهامية أيضا حذف منها  ينشرون يعين أهذه اآلهلة تنشر

يا أيها الذين  ((كذلك أيضا بعض الناس يقرأ  االستفهام إلبطال دعوى هؤالء آلهلتهم اليت يعبدوا . حرف

وهذا ال جيوز  ال تقربوا الصالة )) ((فيقف  آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ))

؛ أما قول اهللا  ، فسد املعىن متاما مث استأنف فسد املعىن يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة )) ((يعين إذا قرأ 

فويل للمصلين  ((فال بأس أن تقف على قوله:  فويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون )) ((تعاىل: 

،  ، فإذا كانت رأس آية قف وال مانع وإن تعلق ما بعدها مبا قبلها ؟ ألا رأس آية فاهللا تعاىل أعلم بكتابه ملاذا ))

؟ ينتبه  ، الذي يسمع يقول كيف هذا وسكت فويل للمصلين )) ((مث قد يكون فيه فائدة يف الوقوف إذا قرأت 



؛ فيكون يف  قلبه وانشرح صدره الذين هم على صالتهم ساهون )) ((جتده متشوفا ملا يأيت بعدها فإذا قرأت 

، شيخ اإلسالم رمحه اهللا انتقد  بالقرآنكذلك أيضا من جهة التحزيب  جعل ذلك رأس آية يكون فيها فائدة .

؛ يف بعض األحيان جتد أن احلزب يقف على آية ما بعدها متعلق ا تعلق الروح اجلسد لكن  التحزيب املوجود

، مثن، وما أشبه ذلك؛ يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا: ما هكذا حزبه  ، ثالثة أرباع حزب مكتوب مثال حزب

أو سطران أخفروا  لكنهم يراعون املعىن فإذا كان باقي على اختمام املعىن سطر ، الصحابة حيزبونه الصحابة

 ، يف بعض األحزاب جتد تتعجب كيف هذا آخر احلزب وما بعده متعلق به تعلقا واضحا التحزيب وهذا صحيح

التفسري موجود ؛ هذا ما حيضرين اآلن من الكالم على شيء من قواعد التفسري وقد ألفنا كتاب صغري يف قواعد 

  يف املعاهد يدرس فمن شاء فلريجع إليه.

هل يرجع يف فهم كل آية إىل كتب التفسري املعتمدة ؟ وما هي أمثل طريقة يف التفسري إذا وقع  السائل :

  االختالف يف تفسري آية ما ؟

فهمها من أصل ما  ؛ ولكن إذا كان ما هو الزم يرجع لكن إذا اضطر إىل مراجعة التفسري يرجع إىل هذا الشيخ :

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى  (( ؛ فمثال إذا قال لك قائل: كيف أتوضأ ؟ هذا وافق اآلية حيتاج إىل الرجوع

عند االختالف نعم عند  فما حاجة أرجع إىل التفسري . الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ))

  القرآن مث بالسنة مث بأقوال الصحابة مث بأقوال التابعني .االختالف البد أن نرجع إىل تفسري القرآن ب

  بعض املفسرين املعاصرين يربط بني آيات القرآن وبني اكتشافات العصرية فما حكمهم ؟ السائل :

؛ لكن بعضهم يتجاوز ويفرط يف هذا  نعم بعض املعاصرين اآلن حياول أن يربط االكتشافات العصرية الشيخ :

، مثال أنا رأيت بعض الناس  يطابق احلاضر وهو بعيد عنه؛ لكن إذا كان املعىن قريبا فال بأسويفسر القرآن مبا 

يا معشر الجن واإلنس إن  ((أول ما قيل إم وصلوا إىل القمر صار يدندن على تفسري قول اهللا تعاىل: 

،  وقال إن هؤالء نفذوا استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان ))

، تفسري اآلية ذا املعىن حرام ال  ؛ هذا حرام ما جيوز نفذوا إىل أقطار السموات وأن املراد بالسلطان هم العلم

من  ((؛ ألن اآلية ظاهرة جدا يف أن هذا من باب التحدي وأم ال يستطيعون واهللا تعاىل يقول:  إشكال فيه

عدوا د نفذ من أقطار السموات ؟ يعين لو قلنا نفذوا من أقطار األرض وتهل أح أقطار السموات واألرض ))

كل من عليها فان  ((، قال اهللا تعاىل:  ؛ واآلية واضحة بأا يوم القيمة جاذبية ما نفذوا من أقطار السموات

رغ سنف ...يسأله من في السموات واألرض كل يوم هو في شأن  ...ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام 



يا معشر الجن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض فانفذوا ال  ... لكم أيها الثقالن

    ))... يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فال تنتصران ...  تنفذون إال بسلطان

 



يا معشر الجن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض فانفذوا ال تنفذون إال (( ... 

واضح جدا أن  )) ... فإذا انشقت السماءرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فال تنتصران  بسلطان ...

إن السلطان يأيت مبعىن العلم ، مث من قال إن السلطان هو العلم يف اآلية هذه ؟ صحيح  هذا يكون يوم القيمة

إن استطعتم أن  ((؛ ألنه قال:  ؟ لكن يف هذه اآلية أن املراد بالسلطان القدرة مثل عندكم سلطان يف هذا

وال سلطان لكم؛ فالسلطان يأيت مبعاين  تنفذوا من أقطار السموات واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان ))

دي أن هؤالء الذين يفسرون القرآن مبا حدث بعضهم يفرط يف هذا ؛ أنا قص متعددة يف كل موضع حبسبه

ويتجاوز احلد ومل يعلم أنه رمبا يأيت يوم من األيام تكون نظرية اليت محل عليها القرآن نظرية خاطئة وحينئذ خيطأ 

فيها تفسري  تكون آية قد فسرت من قبل أهل العلم إما بالقرآن أو بالسنة على الرتتيب ومل يذكر مدلول القرآن .

رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا  ((يذكره هذا املستدل ا لكن اللفظ حيتمل مبعاين مثل قوله: 

وهلم  ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوؤكم )) ((؛ أو على  جيعلها على باب وللمؤمنين والمؤمنات ))

، مثال كثريا ما  أو االستدالل باآليات يف معان غري مقصودة هل معناه أن بعض الناس يستعمل اآليات جرا ؟

وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله   ((نرى على املنازل أو األسواق التجارية أو حىت على اإلدارات 

 ، اهللا يراه عزوجل يراه ؛ ألن النيب عليه الصالة والسالم ال ميكن أن يرى هذا العمل هذا ما جيوز والمؤمنون ))

؛ هذا ال  نكفي ونقول سريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنونواملؤمنون املوجودين يرونه لكن الرسول ما يراه فكيف 

جيوز؛ كذلك رمبا تطبق اآلية على غري مراده أيضا ال جيوز ألن حتويل املعىن الذي اختاره هذا الرجل حرام إذا مل 

  يدل .

  لعقيدة السلف ؟ كيف يتعامل بعض التفاسري املخالفة السائل :

واهللا هذا صحيح إن فيها إشكال يعين مثال لو نقول لو رجع اإلنسان مثال إىل تفسري الزخمشري وأعجبه  الشيخ :

بالغته وحسن أسلوبه ولكنه صغري ما يعرف البد أن ينبه على هذا ويقال خذ ما يتعلق بالبالغة وما يتعلق 

  ة احذر، ينبه على هذا .بالنحو وما يتعلق باملعىن لكن بالنسبة للعقيد

   هل العلم مبناسبة ارتباط اآليات من التفسري ؟ السائل :

نعم املناسبة بني اآليات حقيقة أا من علم التفسري وينبغي لإلنسان إذا أمكن أن يعرف املناسبة بني  الشيخ :

أن نقول اهللا أعلم مبراده وإذا قال ؛ لكن املبالغة يف هذا والتكلف ال داعي هلا ألن حسبنا  اآلية واآلية اليت قبلها

حافظوا على  ((؛ وهلذا بعض اآليات ال ميكن أن تعرف املناسبة مثل  اإلنسان اهللا أعلم فيما ال يعلم هذا خري



، هذه ما تقدر تعرف املناسبة؛ وهذه حكمة أن يقطع اهللا تعاىل  يف سياق املعتدات الصالة والصالة الوسطى ))

  طوا بكالمه علما.أطماع اخللق يف أن حيي

بعض املفسرين يفسرون القرآن من جهة اللغة فقط دون الرجوع إىل أحاديث الرسول صلى اهللا عليه  السائل :

  وعلى آله وسلم وتفاسري الصحابة والتابعني فما حكمهم ؟

أقيموا  ((؛ ألننا لو رجعنا إىل هذا وقلنا:  ، الرجوع إىل اللغة مطلقا غلط الشك أن هذا منهج غلط الشيخ :

  ، أي أقيموا الدعاء وهذا غلط. فالصالة يف اللغة ؟ الدعاء الصالة ))

  هل يعتين طالب العلم يف بداية طلبه بعلم التفسري ؟ السائل :

أضواء البيان يف " ؛ ألنه معنون بقوله:  واهللا إنه حسب العلم والعنوان تفسري الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا الشيخ :

  وغريه كثري ال بأس لكن ما هو من جنس أضواء البيان . " رآنتفسري القرآن بالق

  ؟ ون إىل التفسري فما رأيكم فيه قليل من الطالب يتوجه السائل :

، اآلن كثري من طالب العلم يعتين بالعقيدة وهذا  واهللا أنا رأيي أن طالب العلم جيب أن يعتين بالتفسري الشيخ :

؛ لكن قليل فيما أرى والعلم  ، كثري منهم يعتين باحلديث وهذا طيب يب، كثري منهم يعتين بالطب وهذا ط طيب

، أحيانا جتد حتاور تطلع  ، القرآن الكرمي مملوء من كل خري عند اهللا قليل ممن يعتين بالتفسري وهذا من العجائب

 ((عزوجل يقول: ، واهللا  على مسألة من مسائل يف كالم الفقهاء وحتاول هذا ما جتد وإذا هي يف القرآن موجودة

وهلذا القرآن فيه كنوز عظيمة حىت اإلنسان يقف أحيانا يتأمل ما وجه  نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ))

  ارتباط هذا ذا أو ما وجه هذه الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو ما أشبه ذلك فعليك بالتفسري .

يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا يا أيها الرسول ال  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون 

الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد اهللا فتنة فلن تملك له 

 ذين لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ))من اهللا شيئا أولئك ال

.  

يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر  (( ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 يحزنك )) ((قراءتان:  يحزنك ))ال  ((ويف قوله:  املراد بالرسول هنا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم .)) 

،  ؛ أي ال جيعلك حتزن من قول هؤالء الذين يسارعون يف الكفر وكالمها سبعيتان صحيحتان يحزنك )) ((و

يسارعون فيه أي يتسابقون فيه؛ والكفر هو يف اللغة السرت ومنه مسي الكافور أو الكفرة الذي هو وعاء طلع 



، والكفر باهللا يدور على شيئني:  الكفر باهللا عزوجل؛ واملراد بالكفر هنا  النخل ألنه يسرت الطلع الذي يف جوفه

؛ كفر إبليس من  ، إما اجلحود و اإلنكار يعين التكذيب وإما االستكبار مع اإلقرار إما اجلحود وإما االستكبار

أجعل اآللهة إلها  ((أي نوعني ؟ استكبار ألنه مؤمن لكنه مستكرب ـ و العياذ باهللا ـ ؛ وكفر قريش الذين يقولون: 

من هنا بيان السم املوصول األول  من الذين قالوا آمنا بأفواههم )) (( هذا كفر إنكار وتكذيب . واحدا ))

ذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا )) ((الذين قالوا آمنا من ال ، (( الذين يسارعون)) ((الذي هو 

، وهذا الوصف ينطبق  أي قالوا بأفواههم آمنا ومل تؤمن قلوم قالوا )) ((متعلقة بـ بأفواههم )) ((بأفواههم ))

 هم بمؤمنين )) ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما ((متاما على املنافقني كما قال اهللا تعاىل: 

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون إلخوانهم الذين كفروا  ((وهؤالء يف الكفر كاليهود والنصارى كما قال تعاىل: 

ومن الذين هادوا  وقوله سبحانه وتعاىل: (( يعين اليهود .من أهل الكتاب لئن أخرجنا لنخرجن معكم )) 

إنا هدنا ))  ((مساعون للكذب مساعون لقوم آخرين )) بني اهللا تعاىل أحوال اليهود الذين هادوا وهم الذين قالوا 

 ((أي رجعنا إليك من املعصية إىل الطاعة وهم يسمون الذين هادوا ويسمون اليهود؛ أما التسمية األوىل فبقوهلم: 

ومن الذين هادوا سماعون للكذب  ((يقول عزوجل:  نسبة إىل أبيهم يهودا .وأما الثانية ف إنا هدنا إليك ))

، يقبلون الكذب من أحبارهم الذين يقولون إن  أي قابلون له )) سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين )) ((

سماعون  (( وجل . ، وهذا من أكذب ما يكون بل هو أكذب شيء بعد الكذب على اهللا عز حممدا ليس بنيب

؛ املعىن األول أم مساعون للكذب  حتتمل معنيني سماعون لقوم آخرين )) ((قوله:  م آخرين لم يأتوك ))لقو 

 ((؛ يأيت إليك ؛ فهم يستجيبون للكذب من أي إنسان سواء كان يأيت إليك أو ال ممن أتوك وممن مل يأتوك

ذكر أن هؤالء الذين هادوا  ؛ فيكون اهللا عزوجل أي مساعون لكذم سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ))

واالحتمال الثاين  يسمعون الكذب مطلقا ويسمعون لقوم آخرين مل يأتوا إىل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم .

، فكأم واسطة بني الرسول  أي يسمعون منك ليوصلوه إىل قوم آخرين سماعون لقوم آخرين )) ((يف قوله: 

ن ينقلون إليه اخلرب يعين مساعون لك من أجل قوم آخرين يوصلون ما تقول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وبني م

يعين  يحرفون الكلم من بعد مواضعه )) ((إليهم فإذا أوصلوا إىل قوم آخرين حرفوه وبدلوه وغريوه؛ وهلذا قال: 

عليه وآله وسلم أن القوم اآلخرين وهم أحبار اليهود الذين ينقل إليهم العامة ما يسمعونه من النيب صلى اهللا 

؛ والتحريف مبعىن التغيري أي يغريونه عن وجهه فيكون املراد كذا املراد كذا  هؤالء حيرفون الكلم من بعد مواضعه

األوىل  أو الكلم من التوراة وغريها ؟ وهل املراد أم حيرفون الكم من التوراة ؟ على خالف ما أراد اهللا ورسوله .

(( يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه  رفون الكلم من التوراة وحيرفون الكلم من القرآن.، األوىل العموم فهم حي العموم



، يعينون هلؤالء القوم الذين ينقلون إليهم األخبار  يعينون هلم شيئا معينا حكما معينا وإن لم تؤتوه فاحذروا ))

 عليه وآله وسلم فخذوه من من ؟ من حممد صلى اهللا )) إن أوتيتم هذا ((شيئا معينا حكما معينا فيقولون 

؛ فصار اآلن هؤالء األحبار الذين ينقل إليهم الكالم  يعين احذروا أن تقبلوا وإن لم تؤتوه فاحذروا )) ((واقبلوه 

من الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم هؤالء يقولون ألتباعهم اعرضوا هذا على حممد فإن أعطاكم إياه فخذوه 

املفسرون هلذا مثال بقصة رجل كان الرجم أعين رجم الزاين حمكوما به يف التوراة وكانت بين ؛ وضرب  وإال فاحذروا

م مإسرائيل ترجم من زىن فلما كثر الزنا يف أشرافهم صعب عليهم أن يرمجوا أشرافهم فقالوا ال نرجم ولكننا حن

ف م يف األسواق فقط وال الوجه أي نسوده ونركب الزانيني على محار كل واحد منهما مستدبر اآلخر ونطو 

؛ فقدر اهللا عزوجل أن يزين منهم ـ أي من اليهود ـ رجل وامرأة فرفعوا األمر إىل النيب صلى اهللا عليه وعلى  نرجم

حتميم الوجه والطواف م يف البلد فخذوه وإن مل  آله وسلم وقال أحبارهم إن آتاكم حممد هذا يعين أيش ؟

هذا مثال وليس حصرا ملعىن اآلية بل املراد أم يعينون أي األحبار أحكاما يعطكم وأمر بالرجم فاحذروا؛ و 

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون  (( لعامتهم ويقولون إن حكم ا حممد فاقبلوها وإن مل حيكم فاحذروا.

وسنذكر إن شاء  ، وحتريفهم الكلم هنا حتريف معنوي مبعىن أم جعلوا الرجم منسوخا وأنه ال جيب العمل به ))

 ((أي ضالله  ومن يرد اهللا فتنته )) ((قال اهللا تعاىل:  اهللا تعاىل يف الفوائد أن التحريف ينقسم إىل قسمني .

وهذا تسلية للرسول عليه الصالة والسالم يعين أن اهللا تعاىل إذا أراد فتنة أحد فإنه  فلن تملك له من اهللا شيئا ))

؛ ولكن هل إرادة اهللا يف فتنة أحد من الناس مبنية  هذه اإلرادة بل البد أن يقع ال يستطيع أحد من اخللق أن يرد

فلما زاغوا أزاغ اهللا  ((، بل هي مبنية على احلكمة؛ احلكمة ذكرت يف قوله تعاىل:  على غري حكمة ؟ ال

يا أيها النبي  ((اىل: إذا هو السبب فلما علم اهللا أن ليس يف قلوم خري أزاغهم اهللا كما قال اهللا تع قلوبهم ))

قل لمن في أيديكم من األسرى إن يعلم اهللا في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم واهللا 

، هذا فيمن هو أهل  أي إضالله  فلم متلك له من اهللا شيئا ومن يرد اهللا فتنته )) ((إذا نقول  غفور رحيم ))

 أولئك أولئك الذين )) ((قال اهللا تعاىل:  . زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم ))فلما  ((لإلضالل كما قال اهللا تعاىل: 

يعين ما نريد من احلكم  إن أوتيتم هذا )) ((املشار إليهم هؤالء اليهود الذين ال يقبلون احلق إال ما وافق أهوائهم 

 ((إال ما وافق أهوائهم يعين هؤالء القوم الذين ال يقبلون احلق  )) أولئك ((؛  فخذوه وإن مل تؤتوه فاحذروا

واإلشارة مبا يدل على البعد ليس لرفع شأم ولكن بإبعادهم عن الثناء  الذين لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم ))

من أي شيء ؟ من الشك والشرك واإلحلاد وغري  لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم )) (( وأن يكونوا على حق .

 (، قال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم:  حمل اإلصالح والفسادألن القلوب هي  ؛ ذلك وإمنا ذكر القلوب



 ) أال وهي القلبأال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 

، وذهلم وعارهم أما من جهة اليهود فبقتاهلم والغلبة عليهم وقد  أي ذل وعار لهم في الدنيا خزي )) (( .

، فهذا خزي يف  واحلمد هللا ـ ذلك فإن قبائل اليهود الذين يف املدينة كلهم منهم من قتل ومنهم من جليحصل ـ 

ولو نشاء  ((؛ املنافقون خزيهم أن اهللا سبحانه وتعاىل بينهم وكشف عوارهم كما قال اهللا تبارك وتعاىل:  الدنيا

النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قد علم  وكان ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ))

ولهم في  (( أمساء أناس من املنافقني وأخرب م حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه وهلذا يقال إنه صاحب السر .

وهو عذاب النار ـ نسأل اهللا أن جيرينا وإياكم منها ـ؛ واملنافقون يف الدرك األسفل من  اآلخرة عذاب عظيم ))

 ((؛ لقوله:  هذه اآلية الكرمية فوائد؛ منها: الشهادة مبحمد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أنه رسول ففي النار .

؛ ألن صيغة النداء على هذا الوجه من عالمة التعظيم كما  ومنها: تعظيم اهللا تعاىل لرسوله . يا أيها الرسول ))

 ؛ فهذه الصيغة يعين النداء تفيد التعظيم. ما أشبه ذلك، و  ، يا أيها الكرمي ، يا أيها األمري تقول: يا أيها امللك

ال يحزنك الذين  ((، أي تقوية قلبه وتسلية يف قوله:  ومن فوائد هذه اآلية: تقوية النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

 أمره فإن عاقبتهم أن هلم يف الدنيا خزيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم . يعين ال يهمنك يسارعون في الكفر ))

 ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الناس خيتلفون يف الكفر فمنهم من يسارع فيه خبطى حثيثة ومنهم من هو دون ذلك

ي إىل الكفر ؛ فالداع يعين وهناك أناس ال يسارعون فيه ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر )) ((؛ ألنه قسم 

ومن فوائد  هذا يسارعون فيه أو ال ؟ مسارع فيه، وغري الداعي غري مسارع لكن الداعي مسارع فيه وهو واضح .

من الذين قالوا بأفواههم ولم تؤمن  ((؛ لقوله:  هذه اآلية الكرمية: اإلشارة إىل أن املدار باإلميان على القلب

 . ؟ على إميان القلب وإال فإنه ال ينفع صاحبه  يكون مبنيا على أيشفاإلميان باللسان ليس إميانا حىت قلوبهم ))

ولكن إذا قال قائل:  ولم تؤمن قلوبهم )). ((؛ فقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اإلميان حمله القلب

نفاقه فإننا ، لكن من تبني  ، فاجلواب بلى حنن مأمورون ذا بلى ألسنا مأمورين بأن نأخذ الناس بظواهرهم ؟

؛ أما من مل يعلن بنفاقه فإنه ليس لنا إال  نعامله مبا تقتضي حاله كما لو كان معلنا لنفاقه فهذا ال نسكت عنه

بالظاهر والباطن إىل اهللا كما أننا لو رأينا رجال كافرا فإننا نعامله معاملة الكافر وال نقول إننا ال نكفره بعينه كما 

؛ كيف ال أكفر بعينه ؟ إذا رأيت  يقولون إذا رأيت الذي ال يصلي ال تكفروه بعينهاشتبه على بعض الطلبة اآلن 

، حنن حنكم  ؛ فيقال هذا غلط عظيم الذي يسجد للصنم ال تكفروه بعينه ألنه رمبا يكون قلبه مطمئنا باإلميان

من يسجد للصنم قلنا هذا  ، وإذا رأينا  مباذا ؟ بالظاهر فإذا وجدنا شخصا ال يصلي قلنا هذا كافر مبلء أفواهنا

؛ أما يف أمر اآلخر فنعم ال نشهد ألحد معني ال جبنة وال  كافر ونعني ونلزمه بأحكام اإلسالم فإن مل يفعل قتلناه



أن من ومن فوائد اآلية الكرمية:  . بنار إال من شهد له النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أو جاء ذلك يف القرآن

،  نقال للكذب مبعىن أنه يصدق الكذب وال يتحرى فيه ويقبله وأيضا ينقل الكذباليهود من هو مساع للكذب 

، الذي يقبل  وينبين على هذه الفائدة: أن من كان على هذه احلالة ففيه شبه من اليهود وهذا شيء مشاهد .

أو  ؛ فمن كذب ، والذي ينقل الكذب كذلك مشابه لليهود الكذب ويتحدث به ويأخذ مسلما مشابه لليهود

ومن فوائد هذه اآلية:  ، وهذا يقتضي احلذر من هذا اخللق الذميمة . صدق بالكذب فإنه مشابه لليهود الشك

تعاظم اليهود أعين أحبارهم واستكبارهم عن احلضور إىل النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وكأم يظنون أم 

د هللا بعدم إميام بالنيب صلى اهللا عليه وعلى آله إذا حضروا فهذا ذل وصغار لكن اهللا أذهلم وأصغرهم واحلم

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان هذا الوصف الذميم لليهود وهو حتريف الكلم ؛ واملراد بالكلم هنا  وسلم .

،  ؛ األول التحريف املعنوي قال العلماء والتحريف نوعان الوحي الذي جاءت به الرسل التوراة والقرآن وغريمها .

؛ أما األول التحريف املعنوي فهو أن يصرف كالم  ؛ والثاين التحريف اللفظي والقائلون به قليل القائلون به كثريو 

اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم إىل غري ما أراد اهللا ورسوله سواء يف األمور العقدية أو يف 

، وهذا كما قلت لكم كثري؛  ورسوله فإنه حمرف للكلم ، إذا صرف النص عن ما ال يريد اهللا األحكام الفقهية

الثاين حتريف اللفظي هو أيضا حمرم لكنه قليل وذلك ألن احملرف حتريفا لفظيا إن كان ال يتغري به املعىن فلن نقيم 

ني ؛ وإن كان يتغري به املعىن فقد مجع ب عليه ألنه ال يستفيد ولكن سوف يظهر الناس عليه حىت العامي يرد عليه

، فالذي يقول: إن اهللا استوى على العرش لكن معىن استوى استوىل، هذا  التحريف اللفظي والتحريف املعنوي

 ((هذا حمرف حتريفا لفظيا ومعنويا؛ ألنه ملا قال: وكلم اهللا موسى تكليما ))  ((؛ والذي قرأ  حمرف حتريفا معنويا

سى، وهذا حترف معنوي، وإذا نصب اللفظ اجلاللة صار الكالم من من ؟ من مو  وكلم اهللا موسى تكليما ))

حمرف حتريفا لفظيا يعين املعىن ال خيتلف لكن  الحمد هللا رب العالمين )) ((؛ والذي يقول:  فهو حتريف اللفظي

مبراد اهللا ورسوله فهذا قد ، مث إن تعمد الشيء مع علمه  ، وكل أنواع التحريف املعنوي واللفظي حمرم اللفظ خيتلف

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  إىل الكفر ـ والعياذ باهللا ـ؛ ألنه قال على اهللا ما يعلم أن احلق يف خالفه .يصل 

 ((ويف اآلية األخرى:  من بعد مواضعه )) ((التحريف املذموم هو الذي يقع بعد معرفة اإلنسان احلق؛ لقوله: 

؛ أما اإلنسان الذي تأول بتأويل سائق فإنه ال يذم وال  فهم يريدون أن يزيلوا الكلم عن مواضعه عن مواضعه ))

ومن فوائد هذه  يعد فعله حتريفا يأمث به وإن كنا قد نعده حتريفا نأمث به إن كنا وافقناه ونعلم أنه على غري صواب .

ف ؛ فيقتضي التحذير من حتري اآلية الكرمية: أن من حرف الكلم عن مواضعه من هذه األمة ففيه شبه باليهود

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اليهود ال يقبلون من  الكلم عن مواضعه لئال يقع اإلنسان يف مشاة اليهود .



ومن فوائدها:  .يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ))  ((؛ لقوله:  احلق إال ما وافق أهوائهم

وائهم وإذا مل يوافق أهوائهم ذهبوا يتطلبون الرخص من هذه ذم أولئك الذين ال يقبلون من احلق إال ما وافق أه

؛ فإن كثريا من الناس على هذه املوايل إذا أفيت مبا تطمئن إليه نفسه قبل وإال ذهب يطلب آخرين يفتونه مبا  األمة

؛  للحقومن فوائد هذه اآلية الكرمية: شدة كراهة أحبار اليهود  ، فهذا نقول إن فيه شبها من اليهود . يشتهي

وهذا أشد وقعا من قوهلم: فال  فاحذروا )) ((مل يقل: فال تأخذوا؛ قال:  )) (( وإن لم تؤتوه فاحذروالقوله: 

؛ لكن قالوا:  وكان مقتضى املقابلة أن يقال: وإن مل تؤتوه فال تأخذوا إن أوتيتم هذا فخذوه )) ((؛  تأخذوه

فوائد اآلية الكرمية: إثبات إرادة اهللا عزوجل وأا شاملة حىت  ومن ، وهو أشد وقعا من قوهلم: ال تأخذوا . احذروا

واعلم أن اإلرادة تنقسم إىل  . ومن يرد اهللا فتنته فلن تملك له من اهللا شيئا )) ((؛ لقوله:  بإرادة اإلنسان

 يرد اهللا فتنته ))من  ((؛ فهنا  ؛ وإرادة كونية وهي اليت مبعىن املشيئة قسمني: إرادة شرعية وهي اليت مبعىن احملبة

هذه إرادة واهللا يريد أن يتوب عليكم ))  ((هي إرادة كونية أي من يشأ اهللا فتنته؛ ويف قول اهللا تبارك وتعاىل: 

مبعىن أن اهللا حيب أن يتوب  ؛ ألنه لو كانت إرادة قدرية لتاب اهللا على مجيع الناس لكنها إرادة شرعية شرعية

؛  ن حيث حقيقتيهما أن اإلرادة الشرعية مبعىن ؟ احملبة؛ والكونية ؟ مبعىن املشيئة؛ إذا الفرق بني إرادتني م عليهم

، واإلرادة الشرعية قد يقع وقد  ، البد من وقوع املراد مراد اهللا به طيب الفرق بينهما اإلرادة الكونية البد من وقوع

ه اهللا واإلرادة الشرعية ال تكون إال فيما حيبه اهللا ؛ والفرق الثاين أن اإلرادة الكونية فيما حيبه اهللا وما ال حيب ال يقع

؛ وبه نعرف  ، باإلرادة الشرعية ال ، باإلرادة الكونية نعم فإذا قال قائل: هل اهللا يريد الكفر ؟ قلنا فيه تفصيل .

الكفر ضالل من يقول كل ما وقع فهو حمبوب إىل اهللا، وهذا غلط ألننا لو أخذنا ذا لزم من ذلك أن اهللا حيب 

ولو قال قائل: اإلميان هل هو مراد هللا كونا أو  الفسوق والعصيان واهللا عزوجل ال حيب هذا وال حيب الفساد .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال أحد  فاجلواب إن وقع فهو مراد كونا وشرعا وإن مل يقع فهو مراد شرعا . شرعا ؟

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املدار على  )). له من اهللا شيئافلن تملك  ((؛ لقوله:  ميلك أن يغري مراد اهللا

ومن فوائد اآلية  .أولئك الذين لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم ))  ((؛ لقوله تعاىل:  الصالح والفساد على القلب

قوله: الكرمية: أنه جيب على اإلنسان املستدل أن ينظر إىل النصوص من مجيع اجلوانب وذلك أنك إذا نظرت إىل 

؛ لكن إذا قيدا  لقلت إن إرادة اهللا لتطهري القلب جمرد مشيئة أولئك الذين لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم )) ((

 ((، كما قال اهللا تعاىل:  بالنصوص األخرى عرفت أن عدم إرادة اهللا تطهري قلوب هؤالء ألم ليسوا أهال لذلك

 . اهللا يعلم حيث يجعل رسالته )) : ((ا جليا يف قول اهللا تعاىلوكما يتضح هذ )) فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم

أال وإن في الجسد  (ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أا شاهد واضح لقول النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: 



ومن فوائدها: أنه  . ) مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب

؛ واعتناء املرء بأعمال القلب أشد  لإلنسان أن يسأل اهللا دائما أن يطهر قلبه وأن يعتين بأعمال القلبينبغي 

؛  ، من مؤمن ومنافق جيب أن يكون أشد من اعتنائه بعمل اجلسد ألن عمل اجلسد يف الواقع يقع من كل إنسان

وائد هذه اآلية الكرمية: بشارة النيب عليه ومن ف لكن عمل القلب هو مهم ـ أسأل اهللا أن يصلح قلوبنا مجيعا ـ .

ومن فوائدها: الوعيد  أن هؤالء القوم هلم الذل والعار يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم . الصالة والسالم

فإن الوعيد على املعصية من األسباب العدول عنه حبيث ال يقدم عليها وإذا أقدم استعتب  هلؤالء لعلهم يرجعون

؛ مها ؟ الدنيا واآلخرة ؛ الدنيا يكون عذاا إما من اهللا  فوائد اآلية الكرمية: إثبات أن لبين آدم دارينومن  وتاب .

؛ وقد يكون من اهللا عزوجل   هذا بأيدي الرسول وأصحابه قاتلوهم يعذبهم اهللا بأيديكم )) ((وإما من عباد اهللا 

، ال أحد يستطيع  اآلخرة من أين ؟ من اهللا وحده ؛ عذاب كما إذا ابتلوا باألمراض والقحط واجلذب وغري ذلك

 ((قوله:  . سماعون للكذب أكالون للسحت )) ((مث قال اهللا تعاىل:  أن يعذب أحدا يف اآلخرة وال أن يثيبه .

يف قوله:  ئةتو طوال مساعني للكذب هنا للتوكيد ه، وذكر  خرب مبتداء حمذوف أي هم مساعون سماعون للكذب ))

؛ فهم مساعون للكذب يقبلونه  ، بني فساد القول وفساد الغذاء فهؤالء مجعوا بني أمرين للسحت ))أكالون  ((

 للسحت )) ((؛ وفيها قراءتان:  أي للمال احلرام أكالون للسحت )) (( ويتحدثون به ويأخذونه مسلما .

السحت قلت لكم كل مال  أكالون للسحت )) ((؛  ور ربضم احلاء مثل  للسحت )) ((بسكون احلاء، و

 حمرم يدخل فيه الرشوة وهي شائعة يف اليهود ويدخل فيه الربا وهو أيضا شائع يف اليهود ويدخل فيه الغش واخليانة

، يعين كل مال يكتسبه اإلنسان باحملرم هو سحت، ومسي سحتا ألنه ال  ؛ والقاعدة أن السحت كل مال حمرم

؛  ؛ فالسحت إذا وصف يف نفسه ووصف يف غريه يسحت املال اآلخر بركة فيه فهو مسحوت الربكة وهو أيضا

أما كونه وصفا لنفسه فألنه هو نفسه ال بركة فيه كما جاء يف احلديث عن ابن مسعود رضي اهللا عنه فيمن كسب 

  . إن أنفقه لم يبارك له فيه وإن تصدق به لم يقبل منه وإن خلفه كان زاده إلى النار )( ماال حمرما 

  ؟ نعم . أسئلة

   ؟ رجل قصده حسن لكن وقع يف اخلطأ من أخطاء العقيدة فهل هؤالء يدخلون يف احلديث السائل :

، الصواب أنه ال فرق بينما يقال عنه إنه أصول أو فروع مادام النص يصوغ فيه  أي نعم يدخلون يف هذا الشيخ :

لكن هذا اخلطأ الذي ارتكبه وهو من عرف  ؛ االجتهاد وتأوله اإلنسان فإنه ال يقال إن هذا آمث على كل حال

  . ؛ وهلذا قد يعذر القائل وال يعذر التابع باخلري وإرادة اخلري هل نتابعه فيه أو ال ؟ ال



، قد يصل إىل الكفر وقد ال يصل إىل  ، هذا ـ بارك اهللا فيك ـ خيتلف اختالف األحوال هذا خيتلف الشيخ :

  الكفر.

  س يكره احلق ويكره القائل باحلق .، بعض النا ما فيه شك الشيخ :

  ؟لقسم الثاين وهو الكفر باجلهل حنن قسمنا الكفر إىل قسمني ومل نذكر ا السائل :

، هؤالء لو كانوا جاهلني عفا اهللا عنهم لكنهم اآلن بعد بعثة الرسول عليه الصالة والسالم كانوا  ال، ال الشيخ :

والذي نفسي بيده ال  (، قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم:  معاندين ما بقي اجلهل وصاروا اآلن معاندون

  . ) يسمع بي يهودي وال نصراني ثم ال يؤمن بما جئت به إال كان من أهل النار

  للجمادات إرادة ؟ تدل اآلية على أن فهل جدارا يريد أن ينقض )) ((قوله تعاىل:  السائل :

، أليس النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال هذا أحد  اجلمادات هلا إرادة يريد أن ينقض )) ((أي نعم  الشيخ :

؛ أليس تسبيح احلصى يسمع بني يدي الرسول عليه الصالة والسالم  حيبنا وحنبه ؟ أجب أليس قال هكذا ؟ بلى

يسبح له السموات السبع واألرض ومن فيهن وإن من شيء إال يسبح بحمده ولكن  ((؟ أليس اهللا يقول: 

  ؟ كل هذا يدل على أن اجلماد له إرادة . ال تفقهون تسبيحهم ))

  ؛ ووصف يف غريه بقي بيانه ؟ قلنا السحت له وصفان وصف يف نفسه ألنه ال بركة فيه السائل :

أي نعم وصف يف نفسه أنه هو نفسه ال بركة فيه الوصف يف غريه أنه يسحت بركة غريه يعين املال إذا  الشيخ :

وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فال يربو  ((، قال اهللا تعاىل:  السحت يف مال حالل سحتهدخل املال 

   عند اهللا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم المضعفون ))



 فهل تدل اآلية على أن للجمادات إرادة ؟ جدارا يريد أن ينقض )) ((قوله تعاىل:  السائل :

، أليس النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال هذا أحد  اجلمادات هلا إرادة يريد أن ينقض )) ((أي نعم  الشيخ :

؛ أليس تسبيح احلصى يسمع بني يدي الرسول عليه الصالة والسالم  حيبنا وحنبه ؟ أجب أليس قال هكذا ؟ بلى

يسبح له السموات السبع واألرض ومن فيهن وإن من شيء إال يسبح بحمده ولكن  ((؟ أليس اهللا يقول: 

  ؟ كل هذا يدل على أن اجلماد له إرادة . ال تفقهون تسبيحهم ))

  ؛ ووصف يف غريه بقي بيانه ؟ بركة فيه قلنا السحت له وصفان وصف يف نفسه ألنه ال السائل :

أي نعم وصف يف نفسه أنه هو نفسه ال بركة فيه الوصف يف غريه أنه يسحت بركة غريه يعين املال إذا  الشيخ :

وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فال يربو  ((، قال اهللا تعاىل:  دخل املال السحت يف مال حالل سحته

  . من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم المضعفون ))عند اهللا وما آتيتم 

  شيخ بارك اهللا فيك ! ما الفرق بني اجلعل الشرعي والكوين ؟  السائل :

  ، واجلعل الكوين هو مبعىن اخللق . اجلعل الشرعي هو التشريع الشيخ :

  الذي نقول له ؟ من فسر القرآن عند نفسه مث تبني له أنه ليس بصواب ال يرجع عن تفسريه ما السائل :

، الواجب على من فسر القرآن أو فسر السنة أو فهم من كالم العلماء فهما  نقول هذا حمرف للكلم الشيخ :

  ، وهذا رفعة له يف الدنيا واآلخرة . خالف احلق الواجب عليه أن يرجع ويعلن هذا

  هل تصريف آيات الصفات أشد من حتريف غريها من اآليات ؟ السائل :

؛ أوال لشرف موضوعه ألن البحث يف أمساء اهللا وصفاته هو  لسببنيأي نعم حتريف آيات الصفات أشد  الشيخ :

، فواجب اإلنسان فيها التسليم  ؛ الثاين أنه ليس للعقل فيها جمال أشرف العلوم حىت كانوا يسمون الفقه األكرب

حكم من األحكام مثال أو حديثا ، فالتحريف هنا أشد من أن حيرف إنسان آية يف  وعدم التعرض بالتحريف

  أول يتعلق باخلالق وهذا يتعلق باملخلوق .

  عن إثبات صفات اهللا تعاىل وتأويلها عند املتكلمني ؟ السائل :

؛ فمثال إذا قلت: استوى  فيها اآلن فهموا فهما وهو فهم خطأ أن اإلثبات على ظاهرها يستلزم التشبيه الشيخ :

، واألجسام متماثلة وما أشبه ذلك من  العرش واستقر عليه فقد جعلته جسما على العرش مبعىن أنه على على

،  ؛ لكن لو كان استواء على العرش مبعىن أنه أعدم العرش مثال ؛ وكذلك لو يوصف له العينني واليدين الشبهات

  قلنا ما يسري ألنه ال يصوغ .

  



  ؟هذا قدر وقع  لهم في الدنيا خزي )) ((ذكرمت يف قول اهللا تعاىل:  السائل :

؛ بس ما  الظاهر هو إذا وقع العذاب يف قوم لسبب فمىت وجد هذا السبب استحق أهله هذا العذاب الشيخ :

  ، الذي وقع وقع ومن شاركه يف عملهم فاستحق مثل عقوبتهم. نقدر أن حنكم على كل واحد بعينه

فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض سماعون للكذب أكالون للسحت  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط إن اهللا يحب 

المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 

(( .  

يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر  ((اىل: ؛ قال اهللا تبارك وتع أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

((   

  اتلهما لفظا ؟ فيها قراءتان الشيخ :

  ؛  ال يحزنك )) ((و ال يحزنك )) (( الطالب :

  اربطهما ؟  الشيخ :

  ؛  األوىل بسكون احلاء والثانية بضمها الطالب :

  ؛  ، كلتامها بسكون احلاء خطأ الشيخ :

   بضم الزاياألوىل  الطالب :

  والثانية ؟ طيب وال خيتلفان يف غري هذا ؟ ال خيتلفان يف غري هذا ؟ ما تستطيع ترتبط هذا ؟ الشيخ :

  األوىل مفتوحة  الطالب :

اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وعلى  ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر )) ((كيف يقول طيب   الشيخ :

  ؟ آله وسلم أو لكل من يوجه إليه اخلطاب

  ؛  يا أيها الرسول )) ((خاص للرسول  الطالب :

  إىل الرسول أحسنت . الشيخ :

   اجلملة مستأنفة أو معطوفة على ما قبلها ؟ ومن الذين هادوا سماعون )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  مستأنفة . الطالب :

  كيف تعرا إذا كانت مستأنفة ؟ الشيخ :

   صفة املوصوف معطوف هم مساعون ؛ سماعون )) (( الطالب :



  لكن حمله من اإلعراب ؟  الشيخ :

  ؛  مبتدأ الطالب :

  وأين اخلرب ؟  الشيخ :

  خرب مقدم . من الذين أمنوا الطالب :

  فيها وجهان ما مها ؟ سماعون للكذب )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  يكذبون عليهم؛مساعون للكذب يسمعون ملن يكذب عليهم يعين أحبارهم  الطالب :

  ؟للتعدية أو للتقوية فتكون الالم  الشيخ :

  الوجه الثاين ؟  الشيخ :

  الوجه الثاين مساعون للكذب يسمعون كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم فيحرفونه ويكذبون فيه؛  الطالب :

  فتكون الالم ؟  الشيخ :

  للتعليل  الطالب :

  متام . الشيخ :

  دون آخر ؟هل نأخذ بأحدمها  الشيخ :

  ؛  نأخذ كالمها الطالب :

  بكال املعنيني على قاعدة ؟  الشيخ :

؛ بقي الثالث وال  قاعدة إذا محلت اآلية على معنيني صحيحني وال مضاد فيهما محل عليهما مجيعا الطالب :

  منافاة بينهما حتمل على املعنيني .

  على أن الالم للتعدية أو للتقوية ما معناها ؟ سماعون للكذب )) ((على الوجه األول  الشيخ :

  ؛  معىن أم يصدقون الكذب الطالب :

  الكذب ممن ؟  الشيخ :

  ،  من أحبارهم الطالب :

، هذا جيعل  يعين يسمعون ما حيدثهم به أحبارهم وهو كذبسماعون للكذب ))  ((من أحبارهم متام  الشيخ :

  الالم أليش ؟ للتقوية .

  رأي الثاين أن الالم للتعليل ؟على  الشيخ :

  ؛  أم يسمعون الكالم من الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم مث حيرفونه حسب أهوائهم الطالب :



  يعين ألجل أن يقولون مسعناك وهم يكذبون ؟ الشيخ :

يسمعون كالم الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يكذبوا  سماعون للكذب )) ((يعين  الشيخ :

  ، هذا املعىن . ويقولوا للناس بأن حممدا قال كذا وكذا

  من هؤالء القوم اآلخرون ؟ سماعون لقوم آخرين لم يأتوك )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؛هم الذين مل حيضروا إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم الطالب :

  خل هم رؤساء أو من عامة الناس ؟ الشيخ :

  ما معىن حيرفون ؟ يحرفون الكلم من بعد مواضعه )) (( الشيخ :

  ،  يغريون الطالب :

  . يغريون إما لفظا وإما معىن الشيخ :

  ؟ إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا )) ((ما معىن قوله:  الشيخ :

  إن أوتيتم هذا احلكم احملرم فخذوه وإن تؤتوه فاحذروا أي ال تقبلوا ؛  الطالب :

  يعين إن وافقكم حممد على ما تقولون فخذوه كذا ؟  الطالب :

  وإال فاحذروا . الشيخ :

؛ ألن  من املعلوم أن اإليتاء إمنا يكون يف احملسوسات يف املنقوالت لكنه قد يستعمل يف املعاين كما هنا الشيخ :

، وأصال هذه اآلية  يعين إن وافقكم حممد عليه فخذوه وإال فردوه واحذروا منه إن أوتيتم هذا فخذوه )) (( معىن

  نزلت يف أيش ؟ 

  يف يهوديني زانيني . الطالب :

   اإلرادة هنا شرعية وإال كونية ؟ أولئك الذين لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم )) ((قوله عزوجل:  الشيخ :

  كونية . الطالب :

  ما الفرق بني اإلرادة الكونية والشرعية ؟ الشيخ :

  اإلرادة الشرعية تكون فيما حيبه اهللا  الطالب :

  وال يلزم منها ؟  الشيخ :

  حب اهللا ؛  الطالب :

  كيف اآلن قلت حيبه اهللا مث تقول ال يلزم أن حيبه اهللا ؟ اآلن الشرعية تكون يف أيش ؟  الشيخ :

  ؛  احملبة الطالب :



  ؟  وال يلزم منه أيش الشيخ :

  ، وقوع املراد الطالب :

  ال يلزم منه وقوع املراد .  الشيخ :

  الكونية تكون ؟ الشيخ :

  ؛  تكون فيما حيبه اهللا وما ال حيبه اهللا الطالب :

  ويلزم منها ؟  الشيخ :

  يلزم منه وقوع املراد . الطالب :

  ما هي اإلرادة هنا ؟ ضره ))إن يرد اهللا ضر هل هن كاشفات  ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؛  اإلرادة هنا كونية الطالب :

  كونية ؟  الشيخ :

  نعم؛ الطالب :

  متام .  الشيخ :

  ما املراد باخلزي يف الدنيا ؟ ولهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخرة عذاب عظيم )) ((قوله:  الشيخ :

  ،  اخلزي يف الدنيا فضيحتهم أمام الناس الطالب :

  ألنه من أمور الغيبية . ما يف اآلخرة فلهم عذاب عظيم ال يعلم عظمه؛ أ هلزمية وبيان حاهلميف ا الشيخ :

   أخذنا فوائد اآلية ؟ كلها ؟

حمذوف أي هم مساعون  خرب مبتدأ سماعون )) سماعون للكذب أكالون للسحت )) (( ((قال اهللا تعاىل: 

، حيتمل أن يكون  هي مغايرة ؟ حيتمل معنينيهل هذه اجلملة تأكيد ملا سبق أو  للكذب أكالون للسحت .

تأكيدا ملا سبق يعين املقام مقام عظيم حيتاج إىل تكرار بيان أوصافهم القبيحة وحيتمل أن تكون مغايرة ملا سبق 

! اآلن نقول هل  ؛ انتبه يا أخي وذلك أن حنمل الالم يف األوىل على أا للتقوية ويف الثانية على أا للتعليل

؛ األول أا تأكيد وإمنا احتيج  تأكيد ملا سبق أو هي غري توكيد ؟ نقول يف ذلك قوالن ألهل العلم اجلملة

للتأكيد ألن املقام مقام مهم حيتاج إىل مؤكد لبيان أوصافهم للحذر منه؛ وحيتمل أن تكون مغايرة لألوىل وذلك 

هذه صفة مبالغة  أكالون )) ((وقوله:  عكس .ألن حنمل الالم يف األوىل على أا للتقوية وهذه للتعليل أو بال

للسحت  ((للسحت )) بضم احلاء، و ، والسحت فيها قراءتان (( لسحتلصيغة مبالغة تدل على كثرة أكلهم 

فما هو السحت هل هو أكل مال الباطل ؟ هل هو أكل الربا ؟ هل هو  ، قراءتان سبعيتان . بسكون احلاء ))



، كل ما  لكل ذلك، واملعىن اآلن أن نقول السحت كل ما اكتسب بكسب حمرمأكل الرشوة ؟ اجلواب: شامل 

؛ وجهه أن احلرام يسحت  ؛ فيشمل الربا والرشوة والغصب والسرقة وغري ذلك اكتسب بكسب حمرم فهو سحت

يعين  فإن جاءوك )) (( احلالل ينزع بركته أو أنه نفسه أي احلرام سحت ينسحت ويزول وال يكون فيه بركة .

لقد   ((اخلطاب هنا للرسول عليه الصالة والسالم وأمته مثله  فاحكم بينهم أو أعرض عنهم )) ((تحكم بينهم ل

هل املراد به أهل الذمة أو  فإن جاءوك )) ((لكن الفاء يف قوله:   . كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة ))

، ال  فال جيوز اإلعراض عن احلكم بني املسلمنينقول: أما املؤمن  املعاهدون أم كل كافر أم كل مؤمن أم ماذا ؟ 

، ال جيوز ألي قاضي  جيوز اإلعراض عن احلكم بني املسلمني خصوصا من وكل إليه ذلك األمر؛ مثل ؟ القضاة

إذا تراضى عليه اخلصمان أن يتعذر بل جيب أن حيكم بينهم ؛ احملكم الذي ليس بقاضي له أن حيكم وله أن ال 

مثل ، ؛ أما التحكيم فهو باخليار إن شاء قبل وإن شاء مل يقبل  يت جيب أن يفيت بشرع اهللا؛ لكن لو استف حيكم

؛ لكن  أن يكون نزاع بني قريبني فيقوالن ال نريد أن نفصل إىل القاضي ولكن حنكم فالنا فال يلزمه أن حيكم

وبيان حكم اهللا عزوجل لكن  ، يتأكد عليه أن حيكم ملا يف ذلك من فضل النزاع الشك أنه يتأكد عليه أن حيكم

أما غري املسلمني فالصواب أن اإلنسان خيري إن شاء حكم وإن شاء مل حيكم  ؛ ال حيكم حىت يستنثق من اجلميع

أو حربيني واحلريب غالبا ال ميكن أن يأيت ألنه إذا أتى سواء كانوا ذميني حتت حكمنا أو معاهدين منقصرين عنا 

أو هنا يقول إا للتنوية أو للتخيري ؟  جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ))فإن  (( قتل ألنه مباح الدم .

؛ طيب وإذا كانت للتخيري فهو ختيري تشهي أو مصلحة ؟ نقول هي ختيري مصلحة سنقوهلا يف  هذه للتخيري

، إن تعرض عنهم وال  ال يف الدنيا وال يف اآلخرة وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا )) (( الفوائد إن شاء اهللا .

حتكم بينهم فإم لن يضروك لكن قد يؤذونك واألذية ال يلزم منها الضرر بدليل أن اهللا سبحانه وتعاىل أثبت أن 

يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني )  (بين آدم يؤذونه ونفى أن يضره أحد فقال يف احلديث القدسي: 

األذية ثبتت يف القرآن واألحاديث القدسية، قال اهللا تعاىل يف شيئا )) إنهم لن يضروا اهللا  ((وكذلك يف القرآن: 

 ) ..يؤذيني ابن آدم يسب الدهر . (وقال يف احلديث القدسي:  إن الذين يؤذون اهللا ورسوله )) ((القرآن: 

 ن األذية الضرر؛ ومن املعلوم أن ال يلزم م فالضرر منفي عن اهللا عزوجل بالقرآن واألحاديث القدسية واألذية ثابتة

إن  ((؛  ، ال يضره ؛ يضره ؟ ال ، بدليل أن اإلنسان إذا جلس إىل جنبه رجل آكل بصال يتأذى به أو ال ؟ بلى

نكرة يف سياق النفي  شيئا )) ((؛ وقوله:  لكن قد يكون أذية أما الضرر فال تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ))

يعين إن اخرتت أن  وإن حكمت )) (( نيا وال يف اآلخرة .، أي شيء لن يضروك ال يف الد بلن فيعم أي شيء

فاحكم بينهم  ((يعين رأيت أن حتكم واخرتت أن حتكم  إن حكمت )) فاحكم بينهم بالقسط )) (( ((حتكم 



، صح ؟ لو كان لكافر على  لكافر على مسلم ؟ العدل، العدل حىت لو كان احلكم القسط ما هو بالقسط ))

؛ طيب حيكم عليه بالعدل حىت إن العلماء رمحهم اهللا قال جيب أن يعدل بني اخلصمني  نعممسلم حيكم عليه ؟ 

؛ عبد اهللا  ولو بني مسلم وكافر يف اللفظ واللح واجللوس والتقدير وكل شيء ألن هذا حكم جيب أن يعدل فيه

، مجع وقال إين  يهود الثماربن رواحة رضي اهللا عنه ملا بعثه النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ليخرس على ال

،  ؛ من يعين ؟ الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ، إين جئتكم من أحب الناس إيل جئتكم من أحب الناس إيل

، وما حيب له وبغضي لكم مبوجب أال أعدل فيكم؛ وإال فمن  وإنكم ألبغض إيل من عدتكم من القرد واخلنازير

؛  ؛ لكن يقول ال ميكن أن ال أعدل فيكم ل مع من حتب وعلى من تبغضاملعلوم أن النفس بالطبيعة بشرية متي

فاحكم بينهم بالقسط إن اهللا يحب  (( ؛ وعدل فيهم رضي اهللا عنه . فقالوا وذا قامت السموات واألرض

؛ وهلذا  يف كل شيء، إن اهللا حيب املقسطني يف كل شيء يعين العادلني هذا حث على العدل المقسطين ))

أن المقسطين على منابر من نور عن يمين اهللا عزوجل الذين يعدلون في  (احلديث الصحيح: جاء يف 

أما  ((؛  ؛ ما هو املقسط ؟ والقاسط ؟ اجلائر ، إنسان ؟ العادل إذا املقسط من أهليهم وما ولوا عليهم  )

منها: تأكيد كون هؤالء ؛  يف اآلية فوائد كثرية لكن املقسط هو العادل . القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ))

فإن قال قائل: يرد على قولك: تأكيد القاعدة ,   )) سماعون للكذب ((؛ لقوله:  اليهود مساعني للكذب

قلنا نعم هذا وارد لكن عليه  املعروفة أنه إذا دار الكالم بني التأسيس و التأكيد محل على أيش ؟ على التأسيس ؟

إنه للتأسيس صارت اجلملة األوىل دالة على معىن واحد والثانية على معىن ، اجلواب أننا إذا قلنا  ، له جواب رد

من فوائد  ، فمن مث يرتجح أن يكون ذلك للتأكيد . ؛ وإذا قلنا للتوكيد صار كل منهما داال على معنيني واحد

اهللا أكد  ؛ ألن ، وهو أيش ؟ االستماع للكذب أو نقل الكذب اآلية الكرمية: التحذير من هذا الوصف القبيح

ومن فوائد اآلية الكرمية:  ومنها: أن من اتصف بذلك ففيه شبه من اليهود . بيان هذا الوصف القبيح لليهود . 

واهللا عزوجل ما ذكر هذا الوصف  )) أكالون للسحت ((؛ لقوله:  الوصف القبيح أيضا وهو أكل املال بالباطل

، آكل  ، فآكل الربا مشابه لليهود ام ففيه شبه مبن ؟ باليهودومن فوائدها: أن من اكتسب املال احلر  . حرتزنإال ل

، كل من اكتسب ماال بطريق حمرم  ، آكل األموال حبلف الكاذب مشابه لليهود األموال بالغش مشابه لليهود

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن النيب  ؛ كذا ؟ طيب . ، املرتشي مشابه لليهود ، الراشي املرتشي فهو مشابه لليهود

 فاحكم بينهم أو أعرض عنهم )) ((صلى اهللا عليه وآله وسلم خمري أن حيكم بني اليهود وأن ال حيكم؛ لقوله: 

، والقاعدة  ، بل هو مقيد باملصلحة ال :فإن قال قائل: هل التخيري على إطالقه ؟ فاجلواب وأو هنا للتخيري .



؛ وإذا كان للمصلحة وجب اتباع  للتيسري على املكلف فهو بالتشهي يفعل ما شاءعندنا إذا كان التخيري 

  املصلحة .

سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن اهللا يحب المقسطين 

  . كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ))و 

سماعون للكذب أكالون  ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  ، بسم اهللا الرمحن الرحيم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

أخذنا فوائدها  )) ضروك شيئا ...وإن تعرض عنهم فلن ي ((وصلنا إىل قوله:  وهذه انتهينا منها . للسحت ))

وإن  ((قال اهللا تبارك وتعاىل:  بيننا فوائدها ؟ طيب . فاحكم بينهم أو أعرض عنهم )) ((وصلنا إىل قوله:  ؟

من فوائدها هذه اآلية الكرمية يف هذه اجلملة: أن من أعرض عن شيء بأمر  تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ))

؛ ولكن هل انتفاء  يعين فلم حتكم فلن يضروك شيئاوإن تعرض عنهم ))  ((: اهللا فإن ذلك ال يضره؛ لقوله

اجلواب  أو وال يف املستقبل مبعىن أنه رمبا يتضرر ألول وهلة مث تكون العاقبة له ؟ كون يف احلاليالضرر جيب أن 

ومن فوائد هذه  . ؛ ألن اإلنسان قد يتضرر يف أول وهلة مث تكون العاقبة له وحينئذ يكون كأن مل يتضرر الثاين

يعين  وإن حكمت فاحكم بين الناس بالقسط )) ((؛ لقوله:  اآلية الكرمية: أنه جيب احلكم بني الناس بالعدل

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ال جيوز أن يراعي يف  إن أردت أن حتكم كما خريناك فاحكم بينهم بالقسط .

وهذا يعين أن ينظر إىل القضية من حيث هي  بالقسط )) ((؛ لقوله:  حكمه قريبا وال صديقا وال غنيا وال فقريا

أي أن اهللا  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات احملبة هللا عزوجل القضية ال من حيث أا قضية فالن ابن فالن .

 . المتطهرين ))إن اهللا يحب التوابين ويحب  ((؛ وحممود يذكر لنا آية أخرى تدل على أن اهللا حيب ؟  حيب

؛  ، ففيها إثبات أن اهللا تعاىل حيب ، يتعني الثاين وهل هذه احملبة جماز عن الثواب أو هي حمبة حقيقة ؟ الثاين

 ؛ إن اهللا ال حيب :، قال ذلك تأويال ال تكذيبا يعين هو مل يقل ومن أهل التأويل من قال إن اهللا تعاىل ال حيب

، الذي يقول إن اهللا ال حيب هذا كافر  ؛ وجيب أن تفرقوا بني الفريقني كذا  إنه حيب لكن معىن احملبة :بل يقول

؛ ففرق بني إنكار احملبة تأويال  ؛ والذي يقول إنه حيب لكن معىن احملبة كذا فهذا ليس بكافر ألنه مكذب للقرآن

لني يقولون إن اهللا ال حيب ؛ هم يقولون يعين األشاعرة ومن ورائهم املعتزلة ومجيع املتأو  وإنكارها تكذيبا وجحودا

؛ وألن احملبة تتجدد ألا معلقة بأوصاف وأسباب واهللا  ألن احملبة ال تكون إال بني شيئني متناسبني، هذا واحد

؛ ومل يعلموا املساكني أنه يلزم من إثبات الثواب  ؛ إذا ما معىن احملبة ؟ قالوا معناها الثواب تعاىل منزه عن احلوادث

؛ املهم أم يقولون  ؛ فهم وإن فروا من إثباا لفظا فإا تلزمهم إلزاما بال حمبة أبدا ذ ال ميكن ثوابإثبات احملبة إ



يحبهم  ((؟ قالوا نعم  فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه )) ((؛ قيل هلم إن اهللا يقول:  إن احملبة مبعىن املثوبة

؛ ولكن هذا الشك أنه خمالف لظاهر اللفظ وخمالف  عليهأي يفعلون ما يثيبهم يحبونه ))  ((، و يثيبهم ))

فإذا قال قائل: وهل عندكم نص من كل واحد  ، فما من السلف أحد قال إن احملبة مبىن الثواب . إلمجاع السلف

؛ لكن كون هذه النصوص ترد عليهم ومل يرد عنهم تفسري خبالف  قلنا ال من السلف أن احملبة مبعناها احلقيقي ؟

؛ لكن مادامت  يدل على أم أمجعوا على إثباته وال حاجة إىل أن ينقل إمجاعهم على كل مسألة بعينه ظاهرها

النصوص الكتاب والسنة ترد عليه ومل يأت عن أحد منهم وال حرف واحد أنه أوهلا خبالف ظاهرها فإنه يدل 

،  ، وليكن ؛ فنقول وليكن اهللا عزوجل؛ أما قوهلم إن هذا يلزم أن تقوم احلوادث ب على أم جممعون على إثباته

حنن نؤمن بأن اهللا يفعل ما يشاء وأن صفاته منها ما يتجدد ومنها ما ال يتجدد مبعىن منها ما حيدث ألسبابه 

، إذا كان اهللا حيب هذا العبد  ؛ لكن احملبة ليست كذلك ؛ فالعلم مثال أزيل أبدي ومنها ما ال حيدث بأسباب

؛  كانت ؟ بعد وجود أسباب، أسباب احملبة؛ فمحبته هلذا العبد املعني حادثة وال مانع  فمحبته هلذا العبد مىت

 ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات تفاضل حمبة اهللا عزوجل وقيام أفعال االختيارية به من كمال صفاته والشك .

 اإلقساط ألن املقسطني من الرباعي ، إثبات تفاضل حمبة اهللا؛ وجه الداللة أن احملبة هنا علقت بوصف؛ وما هو ؟

؛ أرأيتم لو قلت: أكرم اتهد  ؛ وإذا كانت كذلك فإن املعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه ، اإلقساط

؛ إذا إثبات كون اهللا حيب املقسطني يدل على  ، فإن إكرامك يزيد بزيادة االجتهاد وينقص بنقصه من الطلبة

؛ كيف الداللة ؟ وهذه  حيب أحدا أكثر من أحد وحيب أحدا وال حيب أحدا تفاضل حمبة اهللا عزوجل وأنه

؛ وجه ذلك يا أخ ؟ يعين   ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على اإلقساط أي على العدل القاعدة يف كل شيء .

احلث  ، هذا ليس جمرد خرب بل هو خرب يراد به كون اهللا خيرب أنه حيب املقسطني يتضمن أيش ؟ احلث على هذا

كيف   وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا )) ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  واإلغراء على العدل .

هنا لالستفهام واملراد به التعجيب يعين اعجب كيف حيكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا وهم يدعون أم 

هتدون به ويدعون أنه هو كتام وشريعتهم ودينهم ؛ إذا كان لديهم كتاب ي مؤمنون ا فإن هذا من التناقض

فكيف يتحاكمون إىل غريهم؛ هذا مما يوجب الشبه يف حتكيمهم للرسول عليه الصالة والسالم وأم ما أرادوا 

كيف يحكمونك وعندهم  ((؛  احلق، لو أرادوا احلق لرجعوا إىل الكتاب الذي عندهم ألم يعتقدون أنه حق

، وهذا هو الواقع ألم  إذا املسألة اآلن بساط االشتباه وأم مل يريدوا حقيقة التحكيم اهللا ))التوراة فيها حكم 

يريدون أن يوافقهم فيما أحدثوهم يف عقوبة هذه  ملا زىن منهم الزانيان أتوا إىل الرسول عليه الصالة والسالم

؛ ما  أنكروا ذلك وقالوا هذا خالف ما عندنا؛ فأمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم برجم الزانيني مث  الفاحشة



؛ فأخربه عبد اهللا بن  الذي عندكم ؟ قالوا عندنا أنا نسود وجوه الزانيني ونطوف ما يف األسواق خزيا وعارا

؛ فأتوا ا وجعل القارئ يقرأ ووضع  ؛ فقال ائتوا بالتوراة سالم أو غريه بأن التوراة تنص على أن الزانيني يرمجان

؛ فرفع يده  ؛ ألن عبد اهللا بن سالم من أحبار اليهود لى آية الرجم فقال له عبد اهللا بن سالم: ارفع يدكيده ع

؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله  وإذا فيها آية الرجم توافق ما حكم به النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

؛ فاهللا عزوجل يعجب  ن أحيا حكما بعد أن أمتوه، أو م وسلم: اللهم إين أول من أقام حكما بعد أن أمتوه

 كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا ثم يتولون من بعد ذلك )) ((الرسول عليه الصالة والسالم 

يعين بعد أن حكموك فحكمت تولوا وأبوا حىت جيء بالتوراة فإذا هي مطابقة متاما حلكم النيب صلى اهللا عليه 

يعين ما هؤالء  وما أولئك بالمؤمنين )) (( املشار إليه التحكيم . من بعد ذلك )) ((وقوله:  وآله وسلم .

، وهذا لدنو منزلتهم وليس لعلوها يعين ما  ؛ وأتى بأوالء مقرونة بالكاف الدالة على بعد املشار إليه باملؤمنني

يف املؤمنني فهم ال آمنوا بالتوراة وال آمنوا ، ما هؤالء املنحكون الذين نزلوا إىل أسفل السافلني  هؤالء املنحكني

الكاف زائدة  ، من ؟ وإعراب هذه اجلملة على من عنده فقه يف العربية مبحمد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم .

بعض النحويني قال إن  ))ليس كمثله شيء  ((؟ وهل تزاد الكاف ؟ إن هذا لعلم جديد ؛ قل يل نعم قد تزاد 

ملاذا ال  ا كمل الكاف ويش تقول فيها ؟ زائدة أو حرف دال على اخلطاب ؟ الثاين؛ نعم .؛ إذ الكاف زائدة

 نقول إن مادام الياء هي الياء سواء كان االسم منصوبا أو جمرورا ؟ قالوا ألجل إحكام القواعد وإال حقيقة مل يتغري

عالمات النصب يف مجع املذكر السامل  ألن ؛ ، اللفظ مل يتغري سواء قلت إن الباء حرف جز زائد أو إا منصوبة

قوله:  ، إتقانا للقواعد البد أن تقول هكذا . ؛ لكن يقولون إتقانا للقواعد وعالمة اجلر أيش ؟ واحدة وهي الياء

؛ وأتى باحلرف اجلر الزائد وقد ذكر  هنا نفى اهللا عزوجل أن يكون هؤالء مؤمنني وما أولئك بالمؤمنين )) ((

  ؛ وعليه فتكون الباء هنا وإن كانت زائدة إعرابا  مجيع احلروف الزائدة تفيد التوكيد علماء البالغة أن



؛ وأتى باحلرف اجلر الزائد وقد  هنا نفى اهللا عزوجل أن يكون هؤالء مؤمنني وما أولئك بالمؤمنين )) ((قوله: 

زائدة  ؛ وعليه فتكون الباء هنا وإن كانت زائدة إعرابا ذكر علماء البالغة أن مجيع احلروف الزائدة تفيد التوكيد

وما أولئك بالمؤمنين  ((؛ فالثانية أوكد ؛  ، وما زيد بقائم قائما؛ إذا قلت: ما زيد  ، وهو أيش ؟ التوكيد معىن

من فوائد هذه اآلية الكرمية: العجب من هؤالء اليهود الذين حيكمون النيب صلى اهللا عليه وسلم طلبا   .)) 

قال  ؛ وهلذا ومن فوائدها: أن من استفىت عاملا طلبا للرخصة ففيه شبه من اليهود للرخصة وعندهم التوراة .

، وقالوا: من تتبع الرخص فقد تزندق ؛ وصفة تتبع الرخص أنه إذا أتاك عامل  العلماء: حيرم استفتاء طلبا للرخصة

 ؛ وهذا الشك أن املستفيت إمنا أراد اتباع اهلوى دون اهلدى ومل ترد فتواه رحلت إىل عامل آخر ليفتيك مبا يناسبك

يرى أنه احلق ؟ ألنه مل يستفت هذا العامل إال وهو يعتقد أن فتواه حق  ؛ كيف ؛ ألنه ملا أفيت مبا يرى هو أنه احلق

؛ نعم  وشريعة فلما مل يوافق ما يهواه ذهب يستفيت آخر فصارت حاله تنادي بأنه ال يريد اهلدى وإمنا يريد اهلوى

صل له أن يستفيت لو أن اإلنسان استفىت عاملا يف مكان يف بلدة ال يرى عاملا أحسن منه لكن من نيته أنه لو ح

؛ ويكون هذا  ؛ فهنا نقول ال بأس بأن يأخذ بقوله وإذا غفر بعامل أوثق منه عنده فليستفيت من هو أعلم لفعل

؛ وعليه فيفرق بني  مبنزلة استعمال الرتاب عن املاء عند العجز عنه، ومبنزلة أكل امليتة عند العجز عن أكل املذكاة

غريه، أحدمها سأل هذا العامل ألنه ال يرى يف بلده من هو أعلم منه ومن نيته أنه شخصني سأال عاملا مث استفتيا 

؛ والثاين استفىت العامل الذي يف  ، فاستفتاء هذا للعامل الثاين أيش حكمه ؟ جائز إذا غفر مبن هو أوثق استفتاه

؛ انظر اثنان عملهما   جيوز، هذا ال بلده على أن فتواه حق لكنه تفاقدها مث استفىت عاملا آخر لعله جيد رخصة

؛ وذلك بطلبهم احلق مع أن أداة احلق  تناقض اليهودومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  واحد لكن حكمهما خمتلف.

ومن فوائد هذه اآلية:  . عندهم، حكموا الرسول مع أن التوراة فيها حكم اهللا أي فيها ما يعتقدون أنه حكم اهللا

قبل أن تبدل وتغري وخيفى منها ما خيفى ويبدى منها ما  ؛ ولكن مىت هذا ؟ كم اهللاأن ما جاء يف التوراة فهو ح

قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا  ((، قال اهللا تعاىل:  يبدى

(( .  

نبيون الذين أسلموا للذين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها ال ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

هادوا والربانيون واألحبار بما استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء فال تخشوا الناس واخشون وال 

تشتروا بآياتي ثمنا قليال ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس 

ألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو  بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف وا

  . كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الظالمون ))



نعم ؟ كيف ؟  إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور )) ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا ثم  ((قال اهللا تعاىل:  ؛ أيها ؟ طيب. بقيت فوائد اآلية الثانية

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن األحكام اليت يف التوراة هي  . يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ))

ت وأخفيت لكن هذا يف التوراة الثابتة وأما بعد أن حرفت وغري  فيها حكم اهللا )) ((؛ لقوله تعاىل:  حكم اهللا

قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه  ((؛ لقول اهللا تعاىل:  فاحلكم متغري

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: عتو اليهود وأم بعد أن يتبني هلم احلق  . قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  على الرتتيب و الرتاخي . يعين مث تدل ثم يتولون )) ((؛ نأخذه من قوله:  يتولون

. لكن هل ينتفي عنه  وما أولئك بالمؤمنين )) ((؛ لقوله تعاىل:  أن من طلب الفتوى تتبعا للرخصة فليس مبؤمن

أنزلنا إنا  ((وجل:  مث قال اهللا عز .، أنه ينتفي عنه كمال اإلميان أصل اإلميان أو كمال اإلميان ؟ الظاهر الثاين

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور  (( هذا مبتداء الدرس الليلة أعاننا اهللا وإياكم عليه . التوراة فيها هدى ونور ))

ألن اهللا سبحانه وتعاىل  ؛ إنا معلوم أا للجماعة ضمري مجع لكنها إذا أضيفت إىل اهللا فاملراد ا التعظيم قطعا ))

شهد اهللا أنه ال إله إال هو والمالئكة  ((وقال تعاىل:  وإلهكم إله واحد )) (( إله واحد كما قال اهللا تعاىل:

أي من أعلى ألن اهللا تعاىل أنزهلا على موسى لكنه جل وعال كتبه  أنزلنا التوراة )) ((وقوله:  . وأولوا العلم ))

فيها هدى ونور  (( األلواح .، نزلت من السماء على موسى عليه الصالة والسالم وجاء ا مكتوبة ب بيده بألواح

؛ وذلك أن اإلنسان كلما ازداد علما ازداد نورا  اهلدي العلم والنور آثار هذا العلم فيها هدى ونور )) (( ))

أي بالتوراة وما فيها من  يحكم بها النبيون )) (( ؛ فاهلدى العلم والنور آثار العلم . وبصرية يف دين اهللا عزوجل

يكون مفردها نبيئا، وتكون  النبيئون )) ((فعلى قراءة  )) النبيئون ((ويف قراءة:  النبيون )) ((؛  اهلدى والنور

؛ وذلك الرتفاع  ؛ وعلى قراءة حرف اهلمزة قيل إا مشتقة من النبوة وهو الشيء املرتفع مشتقة من نبأ مبعىن اخلرب

؛ والكل متفقون على  ، النبيون فصارت النيب ؛ وقيل: إا من النبأ لكن سهلت اهلمزة فكانت ياء منزلة النبيني

أن الرسل عليه الصالة والسالم أم يف أعلى مراتب اخللق وعلى أم أتوا باألنباء واألخبار، فيكون القوالن 

ومن يطع اهللا  ((؛ وإمنا قلنا إن الرسل وكذلك األنبياء أعلى مراتب اخللق لقول اهللا تعاىل:  متفقني يف املعىن

فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك والرسول 

الذين أسلموا يعين إسالم التام الذي هو إسالم القلب وإسالم  الذين أسلموا للذين هادوا )) (( . رفيقا ))

ألنبياء باإلسالم ألن األنبياء ؛ وال تعجب أن يوصف ا اللسان وإسالم اجلوارح يعين االستسالم هللا ظاهرا وباطنا



توفني  ((، قال اهللا تبارك وتعاىل عن يوسف:  عليهم الصالة والسالم هم أقوى الناس استسالما هللا عزوجل

 إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين )) ((وقال اهللا عن ابراهيم:  مسلما وألحقني بالصالحين ))

 الذين أسلموا للذين هادوا )) (( فإسالم األنبياء متضمن لإلميان وذلك ألنه إسالم القلب واللسان واجلوارح .

وذلك يف  مبعىن رجعوا الذين هادوا )) ((لليهود،  للذين )) (( يعين حيكم هؤالء الرسليحكم ))  ((متعلقة بـ

قيل: إن الربانيني واألحبار  والربانيون واألحبار )) (( توبتهم من عبادة العجل؛ فإن هذا رجوع إىل اهللا عزوجل .

، الفرق الرباين هو الذي  العطف فيهما من باب عطف الصفات وأن الربانيني هم األحبار؛ وقيل: بل بينهما فرق

إىل ؛ واألحبار هم الذين وصلوا  أمت العبودية هللا ورب الناس عليها حىت وإن مل يصل إىل درجة احلرب بالنسبة للعلم

؛ لكنه ليس باشتقاق التام الذي  ؛ فاحلرب واسع العلم قالوا ألنه يتفق باالشتقاق مع البحر غاية كبرية من العلم

يتساوي فيه املشتق واملشتق منه يف احلروف والرتتيب؛ هذا يتساوى فيه املشتق واملشتق منه يف احلروف دون 

؟ وعلى هذا فيكون احلرب هو واسع  ؛ أليس كذلك متفقة ؛ ألن حرب حبر، كل واحدة منها حروفها ثالثة الرتتيب

 ؛ والرباين من دونه لكنه يريب الناس على عبادة اهللا عزوجل ويربيهم أيضا على العلم العلم الذي عنده علم واسع

أنه ؛ ألن هذا الشك  ؛ وقد قيل يف غري هذه اآلية إن الرباين هو العامل الذي يريب الناس بصغار العلم قبل كبارهم

بما استحفظوا  ((قال:  من احلكمة وأنه أقرب وسيلة إىل حصول العلم أن يرىب الطالب بصغار العلم قبل كباره .

يعين حيكمون مبا  بما استحفظوا )) ((إىل قوله:  يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا )) ((يعين  ))

 أول من حيفظ الدين ويقوم حبفظه هم من ؟ هم العلماء استحفظوا من كتاب اهللا أي مبا جعلوا حفاظا عليه يعين

 ((؛ وقوله:  أي بسبب ما استحفظوا من كتاب اهللا )) بما استحفظوا ((؛ وهلذا قال:  ، األحبار والربانيون

 إنا أنزلنا التوراة فيها ((؛ لقوله:  واملراد ا التوراة من كتاب اهللا )) ((،  أي جعلوا حفاظا عليهاستحفظوا )) 

،  ؛ وأضيفت التوراة إىل اهللا بأن اهللا سبحانه وتعاىل كتبها بيده التوراة مبا استحفظوا من كتاب اهللا هدى ونور ))

ألن  شهداء )) ((أي على الذي استحفظوا  وكانوا عليه )) ((هذا هو الشهور عند العلماء سلفا وخلفا . 

 العلماء يشهدون بأن هذه شريعة اهللا وينشروا بني عباد اهللا فكانوا شهداء على اخللق ببلوغ الشريعة إليهم .

؛ وهذا   ال ختشوا الناس أي ال ختافوهم وختضعوا هلم، واخشوا اهللا فال تخشوا الناس واخشون )) ((قال: 

وال تشتروا بآياتي  (( فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد . كاإلشارة إىل كوم إذا زىن فيهم الشريف تركوه وإذا زىن

؛ فما هذا الثمن القليل ؟ هذا الثمن القليل إما اجلاه وإما  يعين ال تستبدلوا آيات اهللا بالثمن القليل ثمنا قليال ))

؛  م رشوة؛ فهم حيكمون بغري شريعة اهللا طلبا لبقاء شرفهم جاههم وسيادم أو من أجل مال يبذل إليه الرشوة

؛ ووصفه  الثمن القليل إذا إما رتبة وجاه وشرف وإما مال بالرشوةوال تشتروا بآياتي ثمنا قليال ))  ((وهلذا قال: 



قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خير  ((، قال اهللا تعاىل:  اهللا بأنه قليل ألن مجيع ما يف الدنيا مهما بلغ فهو قليل

أي أي إنسان مل حيكم مبا أنزل اهللا  ا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون ))ومن لم يحكم بم (( ؟.لمن اتقى )) 

؛ وجاء ضمري الفصل إلفادة  ؛ أوالء مبتداء وهم ضمري فصل من يهود والنصارى وغريهم فأولئك هم الكافرون

، والثالثة  كيد، والثانية التو  ؛ األوىل إفادة احلصر ؛ ألنه قالوا إن ضمري الفصل له ثالث فوائد احلصر والتوكيد

، إذا قلت: زيد الفاضل وعربت بتعبري  ؛ يظهر هذا باملثال ؛ وهلذا مسي ضمري الفصل الفرق بني اخلرب والصفة

، فهو يفيد احلصر ويفيد  آخر: زيد هو الفاضل؛ أيهما أبلغ يف إثبات الفضل لزيد ؟ الثاين، هو يعين ال غريه

والصفة ألنك لو قلت زيد الفاضل حيتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد ، ويفيد الفرق بني اخلرب  التوكيد أيضا

؛ فإذا جاءت زيد  ، زيد الفاضل ويش شانه ؟ ما شأن زيد الفاضل ؟ يتوقع اإلنسان اخلرب ويرتقب املخاطب اخلرب

وهل له حمل من اإلعراب ؟ ليس له  ، مل حيتمل أن تكون الفاضل صفة بل تتعني أن تكون خربا . هو الفاضل

لعلنا نتبع  ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  ، هو حرف بصورة الضمري وليس له حمل من اإلعراب حمل من اإلعراب

مما يدل على أنه ليس له حمل من اإلعراب إذ لو كان له حمل من اإلعراب لكان  السحرة إن كانوا هم الغالبين ))

 ((كانوا الواو اسم كان، و  إن كانوا هم )) (( مبتداء وغالبون خرب لكنه ليس له حمل من اإلعراب وهلذا نقول

 إنا أنزلنا التوراة )) ((؛ لقوله:  يف هذه اآلية الكرمية فوائد؛ منها: ثبوت إنزال اهللا تعاىل للتوراة خربه . )) الغالبين

وراة اليت مل ؛ ولكن كما قلت لكم يف التفسري أن املراد بالت ، حيث إن اهللا أنزهلا من عندها ومنها: شرف التوراة .

يف القرآن الكرمي قال اهللا تعاىل:  فيها هدى ونور )) ((؛ لقوله:  ومنها: أن يف التوراة هدى ونور تغري ومل تبدل .

وأنزلنا إليكم نورا مبينا  ((فالقرآن كله هدى وكله نور  شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس )) ((

هذا التعبري بينه وبني التعبري القرآين بالنسبة  فيها هدى ونور )) ((يف هذه اآلية قال اهللا تعاىل: التوراة على  ))

  ؛ ألن هذه جعل فيها هدى ونورا والقرآن جعله هو اهلدى والنور يف هذه اآلية. للقرآن الكرمي فرق عظيم

يحكم بها النبيون  ((؛ لقوله:  ن بعد موسىومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن التوراة أصل لألنبياء الذين جاءوا م

ومن مث  ، تكميال للتوراة وحتقيقا للعمل ا . وعلى هذا الشرائع اليت أتت من بعد التوراة تعترب تكميال للتوراة ))

 ((نقول هل اإلجنيل داخل يف ذلك ؟ نقول نعم اإلجنيل مكمل للتوراة ألن عيسى عليه الصالة والسالم قال: 

؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: جواز وصف األنبياء باإلسالم . بعض الذي حرم عليكم ))وألحل لكم 

؛ ألن هناك إسالما ظاهريا فقط كما يف قوله  واملراد هنا االستسالم الظاهر والباطن النبيون الذين أسلموا )) ((

فجعل  فيها غير بيت من المسلمين )) فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا ((تعاىل يف قصة لوط: 

؛ ومن املعلوم أن امرأة لوط ليست مسلمة بل هي كافرة لكنها قد  الذين يف هذا البيت جعلهم من املسلمني



ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط   ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  خانت زوجها فأظهرت اإلسالم

 خانتامها ليس بفعل الفاحشة ولكن بإخفاء الكفر عنهما صالحين فخانتاهما ))كانتا تحت عبدين من عبادنا 

؛ لكن إسالم األنبياء  ؛ املهم أن اإلسالم قد يطلق على من أظهر اإلسالم وإن كان قلبه منطويا على الكفر

د هذه اآلية ومن فوائ ، إسالم األنبياء هو استسالم هللا ظاهرا وباطنا . عليهم الصالة والسالم على عكس ذلك

؛ ألن اهللا تعاىل قيد هلم األنبياء الكثريين حيكمون هلم بالتوراة  الكرمية: أنه ال عذر لليهود يف اخلروج عن شريعة اهللا

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن أهل العلم ورثة األنبياء يف إظهار حكم اهللا والدعوة إىل  . لكنهم عاندوا وكفروا

ومن فوائدها: الثناء على أهل العلم وأم هم حفظة شريعة اهللا؛ .  ربانيون واألحبار ))وال (( ؛ لقوله: شريعته

وهذا أمر الشك فيه أن العلماء هم حفظة شريعة اهللا، هم ورثة  بما استحفظوا من كتاب اهللا )) ((لقوله: 

ئد هذه اآلية الكرمية: أن كتب ومن فوا . ، هم الذين يلزمهم الدعوة إىل اهللا على بصرية ونشر شريعة اهللا األنبياء

وعليه فتكون التوراة  من كتاب اهللا )) ((؛ لقوله:  اهللا عزوجل هي أصل العلوم اليت يدعوا ا من حفظها عباد اهللا

ومن فوائد هذه  ، من الكتب اليت جيب علينا أن نؤمن ا . من كتب اهللا أو ال ؟ نعم تكون من كتب اهللا الشك

، هذا هو األصل لكن قد خيرجون  ، شهداء على شريعة اهللا موثوقون مؤمتنون علماء شهداءاآلية الكرمية: أن ال

؛ لكن  ، قد خيرجون عن هذا األصل وهو الشهادة على شريعة اهللا عزوجل اليت ينشروا بني الناس عن األصل

؛ ثالثة  وعامل دولة؛  ؛ وعامل أمة ؛ وهلذا نقول العلماء ثالثة أصناف: عامل ملة هل كل عامل كذلك ؟ ال

؛  أصناف، عامل امللة هو الذي حيرص على حفظ امللة ونشرها بني الناس والدعوة إليها وهذا هو العامل يف احلقيقة

؛  . ؛ ألنه يريد أن يصلح يف هذه األمة وال يبايل.وعامل األمة الذي يرى ما يصلح للناس فيفتيهم به ولو خالف .

ى ما تريده الدولة فيدعوا إليه وحيكم به وحياول أن يلوي أعناق النصوص إىل ما والثالث عامل دولة وهو الذي ير 

؛ وقد ظهرت دعوة قبل سنوات دعوة إىل االشرتاكية بسبب تأثري الشيوعيني على بعض البالد العربية  تريده الدولة

ملنهج شيئا يؤيده من فظهرت دعوة االشرتاكية وتعميم املمتلكات وصار بعض العلماء حياولون أن جيبوا هلذا ا

، فصاروا يأتون باآليات واألحاديث البعيدة عن مرادهم ليثبتوا هذا حىت مسعنا من يقول إن قول اهللا  القرآن والسنة

ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم  ((تبارك وتعاىل: 

؛ ألن معىن اآلية أن اهللا تعاىل  لكوم أنتم سواء؛ وهذا الشك أنه حتريفيعين أنتم والعبيد الذين مت )) فيه سواء

هل لكم مما  ((،  ؟ ال ضرب لنا مثال من أنفسنا هل السيد يرفض أن يشاركه عبده يف خصائصه وحقوقه

وا ر تق نبناء على أم شركاء لكم وهذا ال ميكن أ ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء ))

؟ ال يرضى كما أنكم أنتم ال ترضون أن  به فكذلك الرب عزوجل هل يرضى أن يكون أحد من خلقه شريكا له



وما  الناس شركاء في ثالث ) (؛ واستدلوا أيضا بأحاديث  ؛ هذا معىن اآلية يكون عبيدكم شركاء لكم يف الرزق

؛ نسمي هؤالء العلماء أيش ؟ علماء دولة يعين يرون ما تريده الدولة فيصرفون الناس إليه ـ نسأل اهللا  أشبه ذلك

الذين استحفظهم اهللا على كتابه ال ميكن أن يسلكوا هذا املسلك؛ فالعلماء ثالثة علماء الربانيون الالعافية ـ؛ لكن 

؛  ؛ أيهم أحسن ؟ األول هو عامل امللة ، وعامل دولة ة، وعامل أم ؛ اذكر األصناف ؟ عامل ملة أصناف يف العقيدة

فال تخشون  ((؛ لقوله:  من فوائد اآلية الكرمية: حترمي خشية الناس يف إطاعة شريعة اهللا نعم بارك اهللا فيك .

واعلم أن اهللا تعاىل ذكر يف القرآن الكرمي سببا لكون اإلنسان خيشى الناس دون اهللا فقال  الناس واخشون ))

الشيطان يأيت مثال  إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه فال تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين )) ((وجل: عز 

 زم يقول ال تفعل هذا إذا فعلت تقوم عليك األمم تنكر عليك األممعإذا ضعف يف الدين وإذا ضعف يف اهلمة وال

؛ وهلذا  نا ال أخاف إال اهللا عزوجل؛ واملؤمن حقا ال خياف يقول مادمت على بصرية وعلى دين فأ ، فيخاف

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املنحرف عن الدين وعن نشر العلم  . ال تخشون الناس واخشون )) ((قال: 

وال  ((؛ يؤخذ من قوله:  ؛ السبب األول خشية الناس؛ والسبب الثاين الطمع يف الدنيا ينحرف ألحد السببني

فلو أنك تأملت أسباب االحنراف أعين بذلك احنراف العلماء لوجدته يدور على  تشتروا بآياتي ثمنا قليال ))

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من  ؛ إما اخلوف من الناس وإما طلب الدنيا والرئاسة واملال وما أشبه ذلك . شيئني

ومن لم  ((؛ لقوله:  كافرون، من مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم ال مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون

واختلف العلماء رمحهم اهللا هل املراد ذا العموم اخلصوص ؟ يعين  يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون ))

 أن املراد بذلك اليهود فقط ألم مل حيكموا مبا أنزل اهللا أو املراد العموم ؟ منهم من قال إن املراد ذه اآلية اليهود

؛ والصحيح إا من حيث احلكم عامة حىت  ؛ ومنهم من قال إا عام كموا مبا أنزل اهللا فهم كافرون؛ ألم مل حي

لو نزلناها لفظا على اليهود ألن السياق يف ذمهم فإننا نقول إذا ثبت هذا احلكم يف اليهود ثبت يف غري اليهود من 

إن  كم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون ))ومن لم يح ((، يعين اآلن  باب العموم املعنوي الذي هو القياس

؛ لكن إذا قلنا بالعموم بقطع النظر  قلنا هذا عام أريد به اخلاص وأن املراد بذلك اليهود قلنا هذا داللة اآلية لفظا

؛ وعلى القول بأا للخصوص نقول يلحق  عن السياق صارت اآلية تدل لفظا على الشمول لليهود وغري اليهود

؛ ولكن اعلم أن من مل حيكم مبا أنزل اهللا إما أن  مل حيكم مبا أنزل اهللا من غري اليهود إحلاقا معنويابذلك من 

؛ فإن كان لطمع فإنه  ؛ وإما أن يكون لعدوان وظلم على الغري ؛ وإما أن يكون لكفر مبا أنزل اهللا يكون لطمع

،  ؛ أليش ؟ طلبا للرشوة والطمع أنزل اهللا فاسق كقاض تنازع عنده رجالن فأعطاه أحدمها رشوة فحكم بغري ما

؛ ثاين تنازع عنده رجالن، ختاصم إليه رجالن وكان بينه وبني أحدمها عداوة فحكم عليه  هذا نقول إنه فاسق



، نقول هذا ظامل معتدي وما له غرض لكن ليس له غرض احلكم عليه لكن يريد أن ينتقم منه ألنه  واحلق معه

، كراهة ملا أنزل اهللا أو  ؛ الثالث أن حيكم بغري ما أنزل اهللا كراهة ملا أنزل اهللا وء التفاهميكرهه أو بينه وبينه س

، أو أنه خمري بني أن حيكم مبا أنزل اهللا أو بغري ما أنزل اهللا،  اعتقادا منه أن ما حكم به خري من حكم اهللا عزوجل

سالم أو ظن أن غريه أحسن من اإلسالم أو ظن فهذا يكون كافرا، يكون كافرا خارجا عن اإلسالم ألنه كره اإل

أي ال أحد أحسن من اهللا  ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )) ((أن غريه مثله واهللا عزوجل يقول: 

ومن أحسن من اهللا  ((؛ فإذا حكم ويعتقد أنه مثل حكم اهللا فقد كذب ما تدل عليه اآلية وهو قوله:  حكما

  ري منه فهو أشد وأقبح من الذي قال إنه مساوي له .وإذا اعتقد أنه خ حكما ))

  ؟عزوجل وال خيشى الناس مث إذا ما هو الضابط يف أن اإلنسان خيشى اهللا السائل : 

؛ أما إذا كان قصده من   إذا كان قصده من كتمان احلق خوفه عن نفسه فهذا هو الذي خشي الناس الشيخ :

ضاده الوايل الذي عنده وقمع هذه الدعوة ورمبا يتوصل األمر إىل  كتام احلق اخلوف على احلق وأنه لو جهر به

  غريه فهذا ال حرج إىل أن يؤخر الدعوة إىل وقت ميكنه فيه أن جيهره .

، وأما الثاين ليس له الغرض إال العدوان فهو أشد  الثاين أعظم ألن األول له منفعة قد تدعوا النفس إليه الشيخ :

   وأعظم بالشك .

  ؟ م غري اهللا أفضل من حكم اهللاهل يكفر من اعتقد أن حكالسائل : 

، إذا اعتقد أن حكم غري اهللا خري من حكم اهللا أو أنه مثل حكم اهللا فهو كافر ألنه  أي نعم الشك الشيخ :

اجلحد  :؛ مها ؛ وقد ذكرنا فيما سبق أن الكفر يدور على شيئني ؛ ويكون الكفر هنا كفر تكذيب مكذب

  واالستكبار .

  أحيانا جيلس اإلنسان مع العاصي ويريد أن يتوفر الفرصة للنصيحة له ؟ سائل : ال

إذا كان ال ميكنه اللقاء به إال يف هذه احلال فرمبا يسمع له أما إذا كان ميكنه فليقم عن املعصية وينصحه  الشيخ :

  يف وقت آخر .

، اإلنسان يستطيع يقوم موريا إما أن يضع يده على أنفه كأنه أرى وإما أن يكون هكذا  يستطيع يقوم الشيخ :

  يعين أيش ؟  

  



وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك  باألذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن

  .هم الظالمون )) 

وأظن هناك مل نكمل فوائد  )) وكتبنا عليهم فيها ... ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  اآلية اليت قبلها أليس كذلك ؟ كملناها .

  إذا كنا كملناها فما الفرق بني اخلشية واخلوف ؟  الشيخ :

  ؛  اخلشية أخف من اخلوفالطالب : 

  أي ما الفرق ؟  الشيخ :

  ؛ هذا الفرق األول والفرق الثاين؛  اخلشية تكون من علم واخلوف فالالطالب : 

  ، واخلوف قد يكون بال علم . الفرق األول: اخلشية مع العلم الشيخ :

اخلائف وإن مل يكن  والثاين: أن اخلشية تكون بعظمة املخشي وأما اخلوف فيكون يف قد يكونالطالب : 

  املخوف قويا .

؛ وهلذا كان ألفاظها اخلاء والشني والياء كلها مشتقة من الشيء  الثالث: أن اخلشية أكمل من اخلوف الشيخ :

  القوي .

  معىن وال تشرتوا ا ؟ وال تشتروا بآياتي ثمنا قليال )) ((قوله:  الشيخ :

  ؛  ال تستبدلالطالب : 

  وما املراد بالثمن القليل ؟  الشيخ :

   عرض الدنيا . الطالب :

قل متاع الدنيا  ((، كلها قليل كما قال اهللا تعاىل:  عرض الدنيا من جاه أو رئاسة أو مال أو غري ذلك الشيخ :

  . قليل ))

هذه أخذنا فوائدها ؟ هذه اآلية من أشكل ما  ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون )) ((قوله: 

فمن العلماء من قال  ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون )) ((يكون على أهل العلم يف قوله: 

؛ ومن العلماء  ؛ فكأن اهللا قال إن هؤالء اليهود كفار هذه يف اليهود خاصة ألن اآلية يف سياق التفري عن اليهود

 من لم يحكم بما أنزل اهللا ((" صريح يف العموم  من أصلها يف اليهود لكنها عامة ألن لفظ " من قال إا

؛ ولكن هل املعىن  والصحيح أا عامة ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب  )) فأولئك هم الكافرون



؛ فمن العلماء  خالف أيضافأولئك هم الكافرون فيما حكموا فيه أو الكافرون اخلارجون عن امللة ؟ هذه حمل 

اثنتان في الناس هما بهم كفر  (من قال: أولئك هم الكافرون فيما حكموا به كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

؛ فعليه يكون املعىن هم الكافرون مبا  مع أن هذا ال خيرج من اإلسالم الطعن بالنسب والنياحة على الميت )

؛ ولكن األدلة  ؛ وقيل: هم الكافرون أي املوصوفون بالكفر املخرج عن امللة ةحكموا به فقط ال اخلارجون عن املل

؛ والثاين أن يكون  ؛ األول أن يكون احلاكم عاملا حبكم اهللا دلت على أن هذا مشروط بقيود أو أنه مقيد بشروط

 عاملا مبخالفة هذا احلكم حلكم اهللا   

 



هذه أخذنا فوائدها ؟ هذه اآلية من أشكل ما  ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون )) ((قوله: 

فمن العلماء من قال  ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون )) ((يكون على أهل العلم يف قوله: 

؛ ومن العلماء  فكأن اهللا قال إن هؤالء اليهود كفار؛  هذه يف اليهود خاصة ألن اآلية يف سياق التفري عن اليهود

من لم يحكم بما أنزل اهللا و  ((" صريح يف العموم  من من قال إا أصلها يف اليهود لكنها عامة ألن لفظ "

والصحيح أا عامة ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب؛ ولكن هل املعىن  ، فأولئك هم الكافرون ))

؛ فمن العلماء  افرون فيما حكموا فيه أو الكافرون اخلارجون عن امللة ؟ هذه حمل خالف أيضافأولئك هم الك

اثنتان في الناس هما بهم كفر  (من قال: أولئك هم الكافرون فيما حكموا به كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

يكون املعىن هم الكافرون مبا  ؛ فعليه مع أن هذا ال خيرج من اإلسالمالطعن بالنسب والنياحة على الميت ) 

؛ ولكن األدلة  ؛ وقيل: هم الكافرون أي املوصوفون بالكفر املخرج عن امللة حكموا به فقط ال اخلارجون عن امللة

أن  :والثاين . أن يكون احلاكم عاملا حبكم اهللا :األول :دلت على أن هذا مشروط بقيود أو أنه مقيد بشروط

والرابع: أن ال يرضى حبكم  والثالث: أن جيعله بديال عن حكم اهللا . . كم حلكم اهللايكون عاملا مبخالفة هذا احل

فإن قيل: أفال ميكن إن نقول إنه خارج عن امللة ذا   فإذا متت هذه الشروط صار حينئذ خارجا عن امللة . . اهللا

الكتاب والكفر ببعضه كفر جبميعه  قلنا حىت ولو قلنا إنه خارج عن امللة ذا فإن اإلميان ببعض  كالقول األول ؟

طيب فإذا قال: إذا حكم بغري ما أنزل اهللا وهو ال  كما أن اإلميان ببعض الرسل والكفر ببعضهم كفر باجلميع .

؛ ألن من شرط احلكم بالكفر أن يكون اإلنسان عاملا به فيكيف إذا حكم بتأويل  يعلم حبكم اهللا فإنه ال يكفر

وإذا  من علماء السوء وعلماء الدولة فيكون هذا أشد عذرا هلم وأبعد من تكفري .ممن حرف الكلم عن مواضعه 

؛ قلنا هذا كفر ألن  قال: هو يعلم حكم اهللا وهو راض حبكم اهللا لكنه يرى أنه ال يصلح يف هذا الوقت مثال

لق وعلم أن حممدا الشريعة اإلسالمية باقية إىل يوم القيمة فإن الذي شرعها علم سبحانه وتعاىل مبا يصلح اخل

؛ ألنه قد يلبس  ؛ لكن جيب أن يعلم أوال خامت النبيني والبد أن تكون شريعته صاحلة لكل زمان ومكان إىل آخر

، حكام األمة اإلسالمية اآلن كثري منهم جاهل بأحكام الشريعة  على بعض احلكام وأنا أتكلم عن حكامنا اآلن

ماء السوء وقرناء السوء ويقولون هذا حيتمل التأويل حيتمل كذا حيتمل  ال يعرف عن أحكام الشريعة شيئا فيأتيه عل

؛ فيرتاءى هلم أن  كذا مث يوردون العبارة املشهور القيمة: الشريعة اإلسالمية جاءت جللب املصاحل ودفع املفاسد

بدوا له يف هذه هذا الشيء مصاحل مث يقولون للوالة جيعلوه سنة واجعلوه نظاما مع أن اإلنسان قاصر النظر قد ي

؛ فمىت علمنا إنه حرم هذا الشيء أو أوجب هذا الشيء علمنا أن النتائج  احلال أنه صاحل لكن عواقبه فاسدة

؛ وكذلك املفاسد اليت فيما حرم اهللا قد ال تكون معلومة لنا  املثمرة يف الواجب معلومة ولكنها قد تكون جمهولة لنا



، خطرية للغاية ألن من الناس من يقدم على  وهذه املسألة خطرية للغاية؛  يف احلاضر لكنها تعلم يف املستقبل

،  ، وفوضى يف اتمع ، وتضليل للعامة التكفري مع انتفاء شروطه وحيصل بذلك شر كثري: مترد على احلكام

ليا ، واسأل من سلفك من األمة ماذا حصل من اخلوارج الذين كفروا معاوية مث كفروا ع ودماء تراق بغري حد

رضي اهللا عنهما وهم يقومون الليل ويتلون القرآن وأخرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن الصحابة وهم 

الصحابة حيقر أحدهم صالته مع صالم وقراءته مع قراءم ومع ذلك حصل من شرهم ما ال يعلمه إال اهللا؛ 

مفسدة عظيمة وبقاء احلكام على غري ما أنزل ، اخلروج على األمة الشك أنه  ومن قرأ عنهم وآخر األمة كأوهلا

، إذا جرت الدماء  ؟ بأخفهما اهللا الشك أا مضرة عظيمة لكن الواجب أن يدعى أشد املفسدتني بأيش

دماء صعب جدا أن يصعب جدا إيقافه لكن إصالح احلكام رمبا يكون مع املرام واالسة واملناصحة ميكن لكن 

أقول لكم إن املسألة خطرية وإن الواجب على اإلنسان أن يدرس ما قاله أهل العلم ؛ فلهذا  حتقن بعد أن أريقت

، وكلنا  ، كلنا حنب أن تكون كلمة اهللا هي العليا واهللا تعاىل يعلم ذلك يف هذه املسألة دراسة خالية من العاطفة

كافر وهذا احلاكم كافر   حيب أن ينتشر الشرع يف األمة لكن نعلم خطورة الوضع فيما إذا قيل إن هذا احلاكم

؛ فإذا وجدنا كفرا بواحا صرحيا واضحا عندنا فيه من اهللا برهان حىت نطبق الربهان  وليس عندنا فيه من اهللا برهان

؛ أمهها  ؟ يعين لو قلنا إنه يصوغ البد من شروط على الواقع ويتبني أنه كفر فهل يصوغ لنا أن خنرج على اإلمام

اإلبل وسكاكني املطابخ وهو  اعيف؛ فأما أن خنرج عليه وليس بأيدينا إال مش زاحتهأن يكون لنا القدرة على إ

؛ هل أمر  معه دبابات والطائرات، هل يليق هذا ؟ أجيبوا يا مجاعة ؟ ال وليس من احلكمة وال من الشريعة

؛ فإذا قدرنا أن هذا  ذلكيف مكة هل أمروا أن يقاتلوا ؟ ما أمروا أن يقاتلوا ألنه ال طاقة هلم يف املسلمون وهم 

احلاكم كافر كفرا بواحا عندنا فيه من اهللا برهان كالشمس ورأيناه يسجد للصنم فهل خنرج عليه ؟ ما خنرج وحنن 

 ؛ صحيح أن لينا طرقا نستعني به على اخلري على إزاحته لكن مسألة اخلروج هذا ال جيوز إال بشروط ليس لنا قدرة

، أين القدرة اآلن عند هؤالء الذين خيرجون فئات ويف فئات مث حيصل من  إزاحتهأن يكون لدينا القدرة على  ؛

؛ مث هذه الفئات أيضا ال تتسلط على احلكومة نفسها، تتسلط على من ؟ على  الشر العظيم ما هو معلوم

؟ أم  أيش؛ فيقتلون النساء والصبيان ويدمرون البلدان حبجة  الشعب املسكني األعزل الذي ال حول له وال قوة

يريدون أن تكون كلمة اهللا هي العليا وهم يف هذا الفعل ما حصلوا على املقصود وال أمثروا وال أنتجوا إمنا كان 

؛ لذلك هذه املسألة من أخطر ما يكون يف وقتنا احلاضر جيب التثبت يف هذا األمر والتأين والنظر  الضرر العظيم

 كتبنا )) وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )) (( ((وجل:  قال اهللا عزمث   باحلكمة وإذا أراد اهللا أمرا كان .

؛ والكتابة نوعان: كتابة شرعية، وكتابة قدرية كونية؛ فما تعلق باألمر و النهي اليت يفعلها املكلف فهي  أي فرضنا



وكتبنا عليهم فيها أن  ((؛ وما تتعلق باخللق والتكوين فهي كتابة قدرية، فمن األول هذه اآلية  كتابة شرعية

،  هذه كتابة قدرية )) كتب اهللا ألغلبن ورسلي إن اهللا قوي عزيز ((ومن الثاين قوله تعاىل:  النفس بالنفس ))

أي يف التوراة، والنص على التوراة  عليهم فيها )) (( واألمثلة كثرية . كتب ربكم على نفسه الرحمة )) ((

كمثل الحمار يحمل  ((يتضمن توبيخ هؤالء اليهود الذين يقولون إم يعملون بالتوراة ولكنهم ال يطبقوا 

القاتل  ،وضعنيامل؛ كلمة نفس لفظ عام يف  يعين أن من قتل نفسا قتل به أن النفس بالنفس )) (( . أسفارا ))

والدليل على هذا قول النيب صلى اهللا  عتنا على هذا أو ختتلف، األصل أا على هذاو املقتول؛ فلننظر هل شري

النفس  والنفس بالنفس ) ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث الثيب الزاني (عليه وعلى آله وسلم: 

إذا األصل أن ؛  بالنفس هذا لفظ احلديث وهذا لفظ اآلية اليت حكاه اهللا عزوجل عن التوراة أن النفس بالنفس

،  ؛ يقتل به أو ال ؟ يقتل به ، شاب مسلم قتل طفال مسلما من قتل نفسا قتل ا؛ فلننظر: قتل شاب طفال

، يقتل  ؛ كافر قتل مسلما ؟ يقتل به ؛ عاقل قتل جمنونا ؟ يقتل به ؛ رجل قتل امرأة يقتل ؟ يقتل ا نفس بالنفس

، مسلم قتل   ، كافر قتل مسلما يقتل به اآلية اليت هنا تقتضي أن يقتل به، اآلية اليت معنا  ، ال إله إال اهللا به

النفس  (واحلديث  النفس بالنفس )) ((، اآلن بني أيدينا  كافرا ؟ يقتل به يا إخوان أخذنا األحكام من األدلة

ا ؟ يقتل به، سيد ، حر قتل عبد ، والد قتل ولده ؟ يقتل به، ولد قتل والده ؟ يقتل به ؟ نعم يقتل به بالنفس )

؛ يبقى اآلن ، هلم جرا كل شيء األصل فيه أن يقتل أو أن تقتل نفس بالنفس هذا األصل ؟ يقتل به قتل مملوكا

،  ؛ فإذا مل يثبت التخصيص يف مسألة ما فاألصل العموم عندنا هل هذا العموم خصص ؟ نقول نعم خصص

، ما  ؛ مسلم قتل كافرا ال يقتل به مسلما يقتل به الشك، كافر قتل  ؛ لننظر الكافر يقتل مبسلم األصل العموم

ال يقتل  (الذي أخرجه من العموم ؟ أخرجه من العموم ما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال: 

؛ واملسلم من أولياء اهللا  ؛ والتعليل أن املسلم طاهر عبد هللا حقيقة والكافر جنس متمرد مستكرب مسلم بكافر )

؛ فإذا عندنا منقول ومعقول يف أن  والكافر من أعداء اهللا؛ واضح ؟ فكيف يكون هذا مثال هلذا أو بدال عنه

، فيقتل الرجل باألنثى يعين  هل يقتل الرجل باألنثى ؟ نعم يقتل اآلية عامة ، هذا واحد . املسلم ال يقتل بالكافر

املرأة وبه يقوم اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ؛ فإذا قال إنسان: الرجل أشرف من  رجل قتل امرأة يقتل

فكيف تكون املرأة كفئة للرجل  لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (، هم الوالة  ، هم القضاة والواليات واألحكام

أو جارية من األنصار كان عليها  ، عندنا عموم وعندنا أيضا دليل خاص وهو أن فيقتل ا ؟ نقول عندنا عموم

، فقيل هلا من فعل  ، رض رأسها بني حجرين وأدركت قبل أن متوت من ذهب أو فضة فقتلها يهودي أوضاح

؛ فأخذوا اليهودي  ؛ فأشارت أن نعم يعين أنه هو الذي قتله فالن حىت ذكروا اليهودو فالن و بك هذا ؟ فالن 



،  ؛ فرض رأسه بني حجرين رينفاعرتف فأمر النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أن يرض رأسه بني حج

فإذا قال قائل: الرجل ناقص عن هذه املرأة بالدين فنقصه جعله يكون مكافئا  ؛ فهنا قتل رجل بامرأة . قصاص

، أصال ال يؤثر شيئا إذ أن املسلم إذا  ؛ ألن الدين إذا كان القاتل هو األدىن ال يؤثر شيئا قلنا هذا ال أثر له هلا ؟

؛ انون إذا قتل عاقل جمنونا أراح الناس منه ومن  إذا قتل عاقل جمنونا يقتل به ؟ نعم الكافر .قتله الكافر قتل 

، طلبنا دليال ما وجدنا دليال  ، يقتل حىت يوجد الدليل قتل والد ولده ؟ يقتل شره ؟ يقتل ؟ نعم يقتل للعموم .

الولد، الوالد  أوىل منوالتعليل بأن الوالد  ليس له إسناد مستقيم ال يقتل الوالد من ولده ) (، وحديث  صحيحا

؛ هذا  ، التعليل بأن الوالد كان سبب وجود الولد فال ينبغي أن يكون الولد سببا يف إعدامه إذا قتل ولده ال يقتل

؛ وهلذا لو  عليل بل هو تعليل ميت ما فيه حراك؛ ألنه من كان السبب يف اإلعدام ؟ الوالد، هو الذي قتل تعليل

؛ ألن قتل الوالد لولده ارتكاب شيء منهي عنه خبصوصه يف  ن قتل الوالد بالولد أوىل من قتل أجنيب بأجنيبقيل إ

، وهذه جناية ؛ فكيف يكون  ؛ ثانيا: قتل الوالد بولده من أكرب قطيعة الرحم وال تقتلوا أوالدكم )) (( القرآن

فإذا تبني أن املخصص ال يصح نقال وال يصح عقال ؛  ارتكاب هذا الوالد هذه اجلناية ومع ذلك نقول ال قصاص

،  وال من قتل والده ؟ يقتل ؟ يقتل وال إشكال ؟ نعم وجب أن يكون احلكم عاما حىت يف قتل الوالد بولده .

مملوك قتل سيدا ؟ يقتل  ، ويقتل . فال ينبغي أن يتسامح به عقوق؛ ألن قتله لوالده من أكرب ال يقتل وال إشكال

 ، يقتل به، هذا األصل والفرع مالك قتل عبده ؟ يقتل به نعم قتل سيدا يقتل به ؟ متأكدون ؟ نعم . به ؟ مملوك

 . من قتل عبده قتلناه ) (؛ وألنه جاء يف حديث عن النيب عليه الصالة والسالم:  ، يقتل لعموم النفس بالنفس

؛ إذا مل يصح  ه فقتله بعبد غريه من باب أوىلوإذا قتل احلر عبد غريه ؟ قتل به ألنه إذا قتل بعبده الذي هو ميلك

اآلن يف ختصيص هذه اآلية إال ؟ أنه ال يقتل مسلم بالكافر والباقي على عمومه ومن ادعى إخراج شيء من هذا 

، والشريعة يكمل بعضها بعضا فما عمم يف  ، هات الدليل الذي يقنع وحينئذ نقول آمنا باهللا العموم قلنا مرحبا

، انتبهوا !  صغري وكبري ؟ يقتل الصغري بالكبري والكبري بالصغري ؟ نعم مكان أخذنا به . مكان وخصص يف

؛ ألنه مرفوع عنه القلم  ، ال يقتل الصغري ال يقتل يعين لو أن صغريا قتل كبريا يعين صغريا دون البلوغ قتل كبريا ال

النفس  ((وجل:  يقول اهللا عز نه ال يقتل .؛ وكذلك يقال يف انون إذا قتل العاقل إ وألنه ليس له قصد صحيح

 ؛ واضح ؟ طيب . ، عني بعني العني بالعني يعين أن من قلع عني شخص قلعنا عينه بالنفس والعين بالعين ))

رجل قلع عني شخص ضعيف النظر والقالع نظره قوي ؟ تقلع عينه ؟ سبحان اهللا نعم تقلع عينه كما لو قتل 

  ؛ ملاذا ؟ ألن عينه ال تبصر . رجل سليم العني قلع عني شخص العوراء ؟ ال تقلع الصحيح مريضا فيقتل به .



، هذا الرجل األعور قلع عني  رجل أعور ليس له إال عني ميىن قلع عني سليم اليمىن ؟ يا مجاعة العني بالعني

، منهم  تلفون يف هذاالعلماء خم وفشطيب نالرجل السليم اليمىن وله عن األعور عني اليمىن ؟ ال تقلع، تقلع ؛ 

هذا األعور الذي ليس له إال عني ميىن قلع عني رجل  (( العين بالعين ))من قال تقلع عني األعور وأخذ بالعموم 

فإذا قال قائل: إنكم إذا قلعتم عينه الباقية صار أعمى ؟ نقول من الذي جعله  سليم العينني اليمىن عمدا فتقلع .

؛ وقال بعض العلماء إنه ال  ى نفسه حنن مل جنين عليهعل انه ؟ هو الذي جنيتعدى على هذا الرجل ويقلع عي

؛ لكن بعضهم قال  ، ال تقنع عينه ألن ذلك يؤدي إىل فوات منفعة ال يوجد هلا نظري يف البدن وهو اإلبصار تقنع

نقلع عني األعور  األعور اآلن ملا قلع عني الصحيح اليمىن وله عني ميىن نقول ال؛ أفهمتم ؟  الدية كلها ىيعط

، دية كاملة مع أن العني نصف الدية لكن هنا تلزمه الدية  لكن تلزمه الدية الكاملة عن عني الصحيح العينني

؛ وبعضهم  ، واإلبصار الكامل فيه  دية كاملة الكاملة ألن إبقاء عينه عوض عن إبصار كامل بالنسبة لألعور

ذي يظهر أن الصواب أحد أمرين: إما أن تقلع عينه ويقال أنت يقول ال ليس فيها إال نصف الدية مطلقا، وال

 ((طيب  ؛ أفهمتم ؟ . ؛ وإما أن ال تقلع يلزمه لآلخر دية كاملة فيضاعف عليه الغرم الذي جنيت على نفسك

؛ فهل املراد  وله أرنبة من العظام الرقيق ، األنف باألنف تعرفون األنف له قصبة من العظام واألنف باألنف ))

، إذا قص األنف  ، بعض العلماء يقول كل األنف العظام الرقيقة أو كل األنف ؟ بعض العلماء يقول كل األنف

، ال ميكن أن يكون أنفه بأنف إال أن يكون  ؛ بعضهم يقول ال من عند اجلبهة قصصنا أنفه من عند اجلبهة

ألنه حدا فاصال بني ويسمى هذا يسمى القطع من اجلانب اللني من األنف ألنه هو الذي ميكن االستيفاء منه 

أنه يقتص من األنف من حيث كان موضع  ، ؛ لكن القول الراجح األول ، مارن األنف وهو ما الن منه املارن

يعين الذين قالوا ال يقتص من  اجلانب السيما يف وقتنا احلاضر، الطب اآلن متقدم وال ميكن أن يكون فيه حيف

؛ نقول اآلن احلمد هللا يف وقتنا  وال يكون االقتصاص التاميه حيف يبقى العظم , فاألنف قالوا خيشى أن يكون 

؛ أليس كذلك ؟ إذا قلنا ذا فهل املعترب املساحة أو النسبة ؟ فهمتم  احلاضر الطب متقدم ميكن أن يقتص بشعرة

ين أنفه صغري إذا قلنا باملساحة الكالم ؟ النسبة أو املساحة ؟ إذا قلنا املساحة وكان اين عليه أنفه كبري واجلا

؛ فهل العربة مبساحة أو بالنسبة ؟  ، نصفه يقابل أنف الصغري الكامل ورمبا زيادة أيضا وقطعنا نصف أنف الكبري

األنف جند أن بعض الناس يكون عنده شم يشم الروائح الطيبة  ؛ واضح ؟ العربة بالنسبة . نعم إذا العربة بالنسبة

؛ كيف نقطع  ؟ نعم فهل إذا قطع الرجل الذي يشم أنف من ال يشم هل نقطع أنفه أو ال ؛ واخلبيثة وآخر ال

؛ ألن  ، متام ؛ يقطع ؟ نعم ، ما يدري هذا ما يشم لو جعلت عنده أطيب الروائح أو أخبث الروائح ما يشم

ا تدري ؟ كلنا ؟ م يا أخي ، يف أيش هذه وألن الشم ليس يف نفس اخليشوم األنف باألنف )) ((اآلية عامة 



أو آفة أو غري ذلك وهم  بحر يف انقطعت آنافهم  ناس ، ما هو هنا؛ أفهمت ؟ وهلذا يوجد ، الشم باملخ درين

األذن  واألذن باألذن )) (( . ؛ إذا األنف األشم وغريه سواءوأناس آنافهم سليمة ومع ذلك ال يشمون ، يشمون

هذه لكنه من داخل؛  ..غد .ألن السمع ليس يف نفس ال ؛ أصمةأو غري  أصمةأيضا تقطع باألذن سواء كانت 

إذا كانت أذن املقطوع ال تتحرك وأذن القاطع تتحرك هل  ، يقطع به . فإذا قطع شخص أذن آخر فإنه يقطع

، ويتحرك ؟  تقطع ، ، أذن القاطع تتحرك وأذن املقطوع ال تتحرك تقطع أذن القاطع ؟ نعم يقطع ؟ ال ما حترك

؛ وقد ذكرونا أناس حيركون آذام  ؟ على كل حال يقطعتحرك أليس كذلك تأذنه  ؛ أنا أذكر أن األذن ما تتحرك

حتريكا كبريا ما هو صغريا لكن أكثر الناس ال يستطيعون؛ أليس كذلك ؟ ألن هذه احلركة غري مقصودة والفائدة 

، الشلل يف األذن  اهللا قالوا إن الشالءمنها قليلة وإال لقلنا إن هذا مثل الشالء والسليمة على أن الفقهاء رمحهم 

؛  السن بالسن والسن بالسن )) (( ؛ ألن األنف واألذن الصورة باقية ولو كان هناك شلل . واألنف ال يؤثر

ونسينا أن نقول العني بالعني البد من اتفاقهما اليمىن باليمىن واليسرى باليسرى وكذلك يف األذن اليمىن باليمىن 

مماثال  علو قالباء هنا الشك إا بدل أو عوض فالبد أن يكون السن امل السن بالسن )) (( . واليسرى باليسرى

ثنية هذه تقلع بالرباعية ؟ ال تقلع؛ أليش ؟ لعدم االتفاق والباء   ؛ فمثال هل تقلع الثنية بالرباعية ؟لسن اجلامد

إذا قلع  بدال عن الثنية أو بالعكس .؛ ال ميكن أن تكون الرباعية  كما قلت لكم اآلن إا للعوض أو للبدل

، إذا كان اجلاين قد  نعم يقتص منه ويقدر بأيش ؟ بالنسبة بعض السن يعين كسر بعض السن هل يقتص منه ؟

؛ فإذا قال اجلاين يا مجاعة ارأفوا يب،  برد سن اين عليه حىت ذهب نصفه نربد سن اجلاين حىت يذهب نصفه

؛  رفون الربد والقص ؟ نعم، هل يطيعه ؟ ال نطيعه ألنه كما آمل اين عليه فإننا نؤملهقصوا السن بدال عن الربد، تع

 ، قلنا ال نبنجك كما أنت فعلت باين عليه نفعل بك . وهلذا لو قال لنا يف مسألة العني أو يف األذن بنجوين

،  كن القصاص فإنه جيب القصاصبالنسبة لألذن إذا أخذ بعض األذن ؟ مادام ميكن القصاص يا إخواين مادام مي

؛ لكن بقي أعضاء ما ذكرت مثل  ملا ذكر اهللا األعضاء ذكر اجلروح والجروح قصاص )) ((قال:  هو العدل .

  الجروح قصاص )) (( ؛ لكن يثبت احلكم يف هذه بأيش ؟ بالقياس على ما ذكر . اليدين والرجلني واألصابع

كلمة قصاص تقيد هذا العموم إذ أن املفهوم منها أن اجلروح قصاص ؛ لكن   كلمة اجلروح عامة تشمل كل اجلرح

؛ والفقهاء رمحهم اهللا يقولون ال ميكن القصاص يف جرح  فيما ميكن االقتصاص منه، فيما ميكن االقتصاص منه

ىت ؛ فمثال اجلرح يف الرأس ح ، واجلرح الذي ال ينتهي إىل عظم ال ميكن القصاص به إال يف جرح ينتهي إىل عظم

،  ؛ يف الفخذ كذلك ؛ اجلرح يف الساق حىت يصل إىل عظم ؟ ميكن ، ميكن أو ال ؟ ميكن يصل إىل عظم الرأس

؛ وعندي أنه يف الوقت  يف الظهر كذلك، يف األضالع كذلك؛ لكن يف البطن ؟ ال ميكن، هذا على ما سبق



؛ وإذا كان اهللا عزوجل مل يبني  بكل دقةما ميكن أن يقدروا اجلرح   ؛ ألن األطباء عندهم من احلذ احلاضر ممكن

فنقول مىت ثبت إمكان القصاص يف أي جرح يف أي موضع فإنه  الجروح قصاص )) ((موضع اجلروح بل قال: 

وهل اجلروح قصاص باملساحة أو بالنسبة ؟ انتبهوا يا مجاعة ! واهللا عندي  . الجروح قصاص )) ((واجب 

وآخر بطنه صغري هل نعترب املساحة أو ال ؟ النسبة ؟ واهللا ممكن يعين هذا ، مثال رجل بطنه كبري  إشكال فيه

نصف سنيت أو ، وسنيت أظنه   املساحة كم سنيت ؟ نصف سنيت عدل يعين مثال إنسان جرح بطنهأقرب إىل ال

  يؤثر شيئا؛ إذا قلنا باملساحة مل ، السنيت من بطن الصيب كبري لكن اجلارح هذا بطنه ما شاء اهللا بطن بعري سنيت

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن   ((نرجوا تفسري هذه اآلية واإلشكال نعم  ؛ فالظاهر اهللا أعلم أن اجلروح بالنسبة .

بلى هي منسوخة لكن من أجل أن يرد  اإلشكال أليست التوراة منسوخة بعد نزول القرآن ؟ كنتم صادقين ))

  هم يدعون إن هذا حكم التوراة . ؤمنون بالتوراة .؛ ألم ال يؤمنون بالقرآن ي عليهم من كتام

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

باألذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك 

  . هم الظالمون ))

   وكتبنا فيها أن النفس بالنفس )) ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ما معىن كتبنا ؟  الشيخ :

  فرضنا . الطالب :

   هل تأيت بشاهد على أن الكتب مبعىن الفرض ؟ الشيخ :

الذين من قبلكم لعلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على  ((قوله تعاىل:  الطالب :

   )) تتقون

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  ((الشاهد يف قوله تعاىل:  الشيخ :

.((   

  هل ورد شرعنا مبوافقة هذا أو ال ؟ النفس بالنفس )) ((قوله:  الشيخ :

   ورد شرعنا . الطالب :

  ؛  ، احلديث مطابق لآلية متاما ال دليل ؟ورد شرعنا مبوافقته يف أي  الشيخ :

   ) ال يحل المرئ مسلم ... (قول الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم:  الطالب :

  أي نعم أنسيتم هذا ؟ . الشيخ :



  هل هو على عمومه ؟ النفس بالنفس )) ((قوله:  الشيخ :

  ؛  ورد فيه التخصيص الطالب :

  الذي يستثىن منه ؟إذا ليس على عمومه ؟ طيب ما  الشيخ :

  ؛ يعين ال يستثىن منه إال قتل املسلم للكافر فإنه ال يقتص به الطالب :

  أعندك دليل ؟  الشيخ :

  ،  متام ال يقتل مسلم بكافر ) (نعم قوله صلى اهللا عليه وسلم:  الطالب :

  وال يعلى .والتعليل ظاهر أن املسلم أعلى منزلة عند اهللا من الكافر واإلسالم يعلوا  الشيخ :

  هل تشرتط املماثلة أوال ؟ يعين اليمىن ال تقلع باليسرى ؟ العين بالعين )) ((قوله:  الشيخ :

  ؛  اليمىن ال تقلع باليسرى الطالب :

  واليسرى تقلع باليمىن ؟  الشيخ :

  ؛  ال الطالب :

  هل ميكن أن نأخذ هذا من اآلية ؟  الشيخ :

  ؛  نعم الطالب :

  كيف نأخذ ؟  الشيخ :

   العين بالعين )) (( الطالب :

الدالة العني بالعني فتكون التعيني يدل على أن الثاين هو األول وهذا يقتضي املماثلة وألنه جاء بالباء  الشيخ :

   البدل والبدل البد أن يكون مساويا للمبدل منه .

ح املماثلة بعني الصحيح ؟ هل تؤخذ عني األعور بعني الصحيح ؟ مبعىن لو أن األعور قلع عني الصحي الشيخ :

  ؟ قل نعم أو ال السؤال هل تؤخذ أم ال 

  تؤخذ ؛  الطالب :

  أيف هذا قصاص ؟ تؤخذ ؟ طيب  الشيخ :

  ؛  نعم الطالب :

؛ وذاك أخذ األعور قلع عينه فبقي مبصرا ؛ يعين إذا نقول  ألنك إذا أخذت عني األعور بقي أعمى الشيخ :

  . العين بالعين )) ((تؤخذ عني األعور بعني الصحيح لعموم 



؛ وهذا  وإذا قيل: أن هذا يؤدي إىل أن يكون أعمى بعد أن كان مبصرا ؛ قلنا هو الذي جنا على نفسه الشيخ :

  ب احلنابلة أال تؤخذ عينه ولكن يدفع دية كاملة .أحد األقوال يف املسألة والقول الثاين الذي هو مذه

  األنف باألنف هل يؤخذ األنف باألنف ولو كان من فوق املارن ؟ الشيخ :

  ، املسلمني كلهم؛  حنن بني أيدينا مذهب الشيخ :

  ؛ الظاهر  الطالب :

  ما الن من األنف .، املارن  ظاهر اآلية نعم كذا ؟ أنه يؤخذ األنف باألنف ولو من فوق املارن الشيخ :

  لكن لو قال قائل: هذا ال ميكن القصاص فيه ؟  الشيخ :

  ،  إذا نقول إذا أمكن القصاص الطالب :

، املذهب اآلن .؛  ، وهذا هو الصحيح إذا أمكن القصاص فظاهر اآلية أنه يقتص حىت من فوق املارن الشيخ :

  ي إليه ويكون ممكن فيها القصاص .مه حدا ينتأنه ال يقتص إال إذا كان القطع من املارن ألن ل الشيخ :

  هل تؤخذ الثنية بالرباعية ؟ الشيخ :

  ال  الطالب :

  كيف هذا صنف صنف ؟  الشيخ :

  الباء للبدلية  الطالب :

  وأيضا السن الثاين هو السن األول ألنه جاء بالتعريف . الشيخ :

  ، يف الواجهة حىت الرباعية كلها أتعرف الثنية من الرباعية ؟ ما هي الثنية ؟  الشيخ :

  النصف   الطالب :

؛  ؛ ألما ثنيتان كل واحدة يف جانب ، الثنية ما هي بالنصف يف النصف ؟ الثنية ما هي يف النصف الشيخ :

  . طيب أعلمنا ن باللمس ؟

  

 



،  ، يف النصف ؟ ما هي يف النصف أتعرف الثنية من الرباعية ؟ ما هي الثنية ؟ كلها يف الواجهة حىت الرباعية

مها السنان املتالصقني ؟  ؛ طيب أعلمنا ن باللمس الثنية ما هي بالنصف؛ ألما ثنيتان كل واحدة يف جانب

السنان املتالصقان مها الثنايا وما وراءمها الرباعية؛ إذا ال تؤخذ الثنية بالرباعية وال العكس لعدم التماثل  ، هذه ثنايا

، على كل حال ما هي مشكلة السن  أخذناها أو ال ؟ ما أخذنا السن ؟ أخذناها الجروح قصاص )) (( .

الجروح  (( كن يؤخذ بالربد، باملربد .واضح وبيننا أنه كيف يؤخذ السن بالسن إذا كان جزءا؛ وقلنا لكم مي

؛ فاجلرح يف  ذكرنا لكم أنه ال جرح ميكن فيه القصاص إال اجلرح الذي ينتهي إىل عظم وإال فال ميكن قصاص ))

، اجلرح يف الرأس قبل الوصول إىل العظم ال ميكن، ال ميكن القصاص يف اجلروح إال إذا انتهت إىل  البطن ال ميكن

، القطع يف اليد والقطع يف الرجل ورمبا نأخذ إن شاء اهللا تعاىل يف الفوائد ألن يف اآلية  القطعبقي علينا  عظم.

؛ فإذا  يعين أنه يقتص من اجلاين مبثل ما جنا على اين عليه الجروح قصاص )) ((مث قال:  فيها فوائد كثرية .

،  نب األيسر يقتص منه يف اجلانب األيسرجرح يف جانب الرأس األمين يقتص منه يف جانب الرأس األمين، يف جا

 أي بالقصاص؛ وهذا حيتمل معنيني فمن تصدق به )) فمن تصدق به فهو كفارة له )) (( ((قال:  وهلم جرا .

؛  ؛ املعىن األول أن يتصدق اين عليه بالقصاص فال يقتص من اجلاين ويكون هذا كفارة له ألن الصدقة كفارة

صاص مبعىن بذله أي بذل نفسه ليقتص منه فيكون ذلك كفارة له ألنه إذا اقتص منه يف الثاين تصدق به أي بالق

هلا معنيان؛ املعىن األول  أيش ؟  فمن تصدق به )) ((؛ أفهمتم اآلن ؟ إذا  الدنيا مل يلحقه اجلاين به يف اآلخرة

أما كونه   كفارة له ))فهو   (( ؛ والثاين تصدق به أي بذل نفسه ليقتص منه . تصدق بالقصاص أي عفا عنه

كفارة للمتصدق الذي هو جمين عليه فظاهر ألنه أحسن إىل أخيه وتصدق عليه بأعز شيء عليه وهو نفسه إذا  

؛ فيكون تسليمه نفسه ليقتص منه كفارة  ذلك بالنفس ؛ وأما كونه كفارة للجاين فألنه سلم نفسه بسهولة كان

فهو كفارة  ((؛  ، عقوبة الدنيا واآلخرة  تعاىل على اإلنسان عقوبتنيجلرميته وجنايته وال يؤاخذ به إذ ال جيمع اهللا

؛ ألن الشيء إذا غط آثاره  مأخوذة من الكفر وهو السرتوالكفارة  . ملن ؟ للمتصدق سواء هذا أو هذا له ))

؛ ألن  ة، وكان للقتل كفار  ، وكان للظهار كفارة ؛ ولذلك كان لليمني كفارة شيئا بشيء آخر صار كالساتر له

نقول  ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الظالمون )) (( هذه تسرت ما حيصل من آثام الذنوب ومتحوها .

، هل املراد من مل حيكم مبا أنزل اهللا من اليهود أو هو عام ؟ يف هذا  يف هذه اجلملة كما قلنا يف اجلملة األوىل

؛ وعلى هذا القول ميكن أن نقول يلحق  ألن سياق اآليات فيهم؛ منهم من قال إا يف اليهود  قوالن للمفسرين

؛ والقول الثاين يف املسألة أن اآلية عام يف كل من مل حيكم مبا أنزل  م من فعل ذلك من املسلمني بطريق القياس

ول اهللا فهو ظامل، فهو ظامل سواء كان من املسلمني أو كان من اليهود أو غريهم؛ وهذا يساعده اللفظ واأل



فالكالم عن اليهود ولكن احلكم يف احلقيقة ال خيتلف  )) كتبنا عليهم فيها  و ((يساعده السياق ألن اهللا قال: 

ألننا نقول إن مشله اللفظ فقد مشله احلكم بدليل لفظي وإن مل يشمل  ؛ فيمن مل حيكم مبا أنزل اهللا من املسلمني

هم ضمري فصل، وضمري  فأولئك هم الظالمون )) ((له: وقو  فقد مشله احلكم بالدليل املعنوي وهو القياس .

؛ فإذا قلت:  الفصل حرف ال حمل له من اإلعراب لكن يؤتى به للفصل بني الصفة واخلرب أي بني النعت واخلرب

؛ فإذا  ؛ تريد أن خترب عنه بأنه الفاضل فإنه حيتمل أن تكون الفاضل نعتا لزيد واخلرب مل يأت بعد زيد الفاضل

 ، وفائدة أخرى التوكيد ؛ وفائدته ما ذكرناه ؛ تعني أن يكون خربا وهلذا مسي ضمري فصل د هو الفاضلقلت: زي

هل ال يوجد أحد ظامل إال هؤالء بناء على أن  فأولئك هم الظالمون )) ((هل نقول  . ، وفائدة الثالثة احلصر

هذا حصر نسيب أي فأولئك هم الظاملون يف عدم تطبيق ما ذكر يف  ، فاجلواب ال ضمري الفصل يفيد احلصر ؟

فمن أظلم ممن افترى على  ((اآلية وإال فإن الكافرين هم الظاملون واملفرتي على اهللا كذبا ظامل وهو أظلم الناس 

وكتبنا عليهم  ((؛ لقوله:  يف هذه اآلية الكرمية فوائد؛ منها: أن اهللا فرض على اليهود القصاص . اهللا الكذب ))

بأنه اين  فمن تصدق به فهو كفارة له )) ((لكن إذا قال قائل: كيف نقول ذلك وقد فسرنا قوله:  . )) فيها

، هذه األمة رخص اهللا هلا يف القصاص  نقول نعم فرض اهللا عليهم القصاص أو العفو جمانا يعفو عن اجلاين ؟

؛ وقد ذكر بعض العلماء أن  حلمد هللا من سعة شريعة هذه األمة، كل هذه وا والعفو جمانا وأخذ الدية واملصاحلة

اليهود يفرض عليهم القصاص، القصاص فرض عليهم والنصارى بالعكس العفو فرض عليهم حىت قيل إن من 

؛ والشك أن هذا فيه نوع من اإلضالل  أصول شريعتهم أن من ضربك على اخلد األمين فقدم له اخلد األيسر

 ندري عن صحة هذه املقالة فاهللا أعلم ؛ لكن يقال إن اليهود يفرض عليهم القصاص لكن على كل حال ال

، طغاة، بغاة، وال يليق م إال أن يقتل القاتل، إال أن يقتل القاتل حىت  ؛ ألن اليهود عتاة والعفو على النصارى

، بين نظري يرون أم أشراف  ريظةمن فوائد هذه اآلية الكرمية: قبح ما فعله بين نظري مع بين ق يكون ذلك نكاال.

؛ ولذلك إذا قتل النظريي قرظيا فإنه ال يقتل به وإذا قتل القرظي نظرييا فإنه يقتل به ـ سبحان اهللا ـ كلهم  اليهود

، وإذا قتل النظريي قرظيا فله نصف الدية إذا مل يقتص وإن كان العكس فله  يقول هذا أشرف وأفضل يهود لكن

ولو  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القصاص ثابت يف النفوس ا ذكر املفسرون يف هذا املوضع .الدية الكاملة هكذ

؛ من أين يؤخذ ؟ وهلذا لو أن رجال  اختلف الناس يف السن والطول والقصر والعلم والعقل والذكاء وغري ذلك

؛ وذلك  باالختالف يف هذه األشياءألنه ال عربة ؛ شابا عاملا كرميا حسيبا قتل طفال يف املهد فإنه يقتل به 

ومن فوائدها: جريان  . العين بالعين )) ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: جريان القصاص يف األعني للعموم.

 ((؛ لقوله:  ومن فوائدها أيضا: جريان القصاص يف اآلذان . األنف باألنف )) ((؛ لقوله:  القصاص يف اآلناف



؛ بقي  ؛ كم هذه من عضو ؟ أربعة ، بني األسنان من فوائدها: جريان القصاص بالسنو  . األذن باألذن ))

أعضاء منها اليدان والرجالن واللسان وغريها من األعضاء؛ هل احلكم فيها كاحلكم يف هذه ؟ اجلواب نعم احلكم 

ف واألذن والسن لعلهم ؛ وإمنا ذكر اهللا هذه األعضاء العني واألن فيها كاحلكم يف هذه بالقياس اجللي الواضح

، أقول لعل وال أجزم ذا ألن اهللا  أعين اليهود خيالفون يف القصاص ذه األشياء فنص عليها لوقوع املخالفة فيها

، يؤخذ اخلنصر  باإلصبع اإلصبع، فمثال  أعلم مبا أراد يف كتابه لكن نعلم أن ما سواها من األعضاء تكون مثلها

؛ لكن  ، وهلم جرا ، الذراع بالذراع ، الكف بالكف وما بينهما كذلك، القدم بالقدم واإلام باإلام ، باخلنصر

هل يشرتط أن يكون القطع من مفصل أو ال يشرتط ؟ يف هذا خالف بني العلماء منهم من قال البد أن يكون 

لذراع مفصله أيش ؟ املرفق من ؛ انتبه ! فمثال ا القطع من مفصل وإذا مل يكن من مفصل فال قصاص مطلقا

الذراع من النصف، اجلاين قطع الذراع من النصف  ؛ فإذا قطع اإلنسان جهة العضد والكف من جهة اليد

؛ حىت لو قال اين  ؛ فعلى قول من اشرتط أن يكون القطع من مفصل ؟ ال يقبل فالقطع اآلن ليس من مفصل

ال مثال اقطعوا ، حىت لو ق ن الزائد ؛ ال يقطع لعدم توفر الشرطعليه اقطعوا هذا الرجل من الكف وأنا سامح ع

القصاص  ؛ ولكن الصواب أن يقال بل يقطع لوجوب ؛ يقولون ال يقطع زائد أرضى ذا من الكف وأعطوين

، قد يكون اين  وهل القصاص يكون بالنسبة أو باملساحة ؟ يكون بالنسبة لكن بشرط أن ميكن القصاص .

طويلة ولو أخذناها باملساحة لزم أن نأخذ كل ذارع اجلاين ولكن إذا كان القطع من نسبة قلنا خذ عليه ذراعه 

؛ فإذا مل ميكن فالصواب أن للمجين عليه  ؛ هذا هو القول الراجح ، وإذا كان من الثلث قلنا خذ الثلث النسبة

؛ ألن اهللا تعاىل أمر  القول الراجح ، هذا هو الزائد أيضامما دونه من املفصل وله أن يطلب أن يطلب القصاص 

؛ ومن باب  نقول له احلق يف ذاك اقطعوه من الكف والزائد أعطوين ؛ فإذا قال اين عليه بالعدل وهذا هو العدل

؛ ودليلنا يف هذا الذي رجحناه قول اهللا  أوىل إذا قال اقطعوه من املفصل وأنا متنازل عن الزائد فإنه من باب أوىل

إذا قطع ذكر اإلنسان يقطع  فمىت أمكن العدل وجب األخذ به . إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان )) ((تعاىل: 

إذا قدر أن املقطوع ذكره عقيما كان عقيما والقاطع سليم هل يقطع أو ال ؟ املقطوع  ذكره أو ال ؟ يقطع ذكره .

قطع أذن األصم وهو يسمع  ، لو أن شخصا ، نظريه أذن األصم عقيم والقاطع سليم يقطع أو ال ؟ يقطع

القاطع فإا تقطع أذنه ألن نفس العضو هو العضو؛ والعقم شيء زائد خبالف األشل والصحيح فاألشل 

ومن  مثل لو قطع يدا شالء وهو سليم اليد فإا ال تقطع بفوات املنفعة يف األول وهي أمر مهم . والصحيح

الجروح  : ((االقتصاص فيها فاحلكم ثابت القصاص؛ لعموم قولهفوائد اآلية الكرمية: أن مجيع اجلروح إذا أمكن 

، وهذا  وكان السابقون من العلماء يقولون إنه ال ميكن القصاص باجلروح إال إذا انتهى اجلرح إىل عظم قصاص ))



؛ لكن يف وقتنا احلاضر ميكن أن يقتص من اجلرح مبا دون الشعرة يف أي موضع   هو منتهى العلم يف ذاك الوقت

إن اهللا يأمر بالعدل  ((؛ ودليلنا هذه اآلية العظيمة وهي:  ؛ فإذا أمكن القصاص وجب القصاص كان

؛  اختلف فيها العلماء غري اجلروح هل يقتص فيها كاللطمة والضربة بالعصا وما أشبه ذلك ؟ . واإلحسان ))

ىل ويل األمر يقدر ما يراه مانعا من ؛ لكن يؤخذ منه احلق العام ويكون أمره إىل من ؟ إمنهم من قال إن الالطم 

؛ ما تقول يا عقيل ميكن وال ما ميكن ؟ ما ميكن ؟ أليش  ؛ وعللوا ذلك بأنه ال ميكن القصاص يف اللطم العدوان

،  ؟ ألن ربطها يف الشدة والقوة أو بالعكس صعب جدا وأيضا رمبا يكون جمين عليه يده كبرية وذاك يديه صغرية

عليه أصابت الضربة نصف خده والثاين يده كبرية إذا ضربه حتيط بكل اخلد فيختلف احلكم هذا ملا ضرب اين 

ألن مسألة الضربة واللطمة وما  ؛ ؛ لكن بعض العلماء يقول إن القصاص ممكن يعين معناه أنه ال ميكن القصاص

 ؛ يصيبه من اإلذالل واإلهانة أشبه ذلك ليس اإلنسان يريد أن يتشفا مبا يصيبه من األمل وإمنا يريد أن يتشفا مبا

، لكن إذا كانت املسألة  وضربه على وجهه بقوة يقول يال قصاص ؟ أجيبوا ؟ ال وهلذا لو كانت املسألة من باب

، اللطمة ما مهته غاية ما هنالك إنه تفرغ الدم مث  ، فيقول أنا يهمين من باب املغالبة فالشك أن يف اللطمة إذالال

 ؛ لكن يهمين أنه أذلين فأنا أريد أن أذله الضرب يتفرغ يكون حمل ضربه أبيض أحيانا مث رجع، الدم من شدة رجع

؛ فعلى كل حال يف هذه احلال ينبغي أن يقال إنه ينظر إىل رأي القاضي والقاضي إذا رأى أن يف إهانة املعتدي 

ا هل يقتص منها ؟ نقول أما كذلك بالنسبة للعصا، ضربة بالعص ولو بضربة خفيفة نوعا من التشفي فليفعل .

؛ وأما أن يضربه بسوط دقيق مث يأيت خبشبة  بالعصا الذي ضربه به فهذا ميكن لكن يبقى النظر يف شدة الضربة

؛ يبقى النظر فيما إذا ضربه مبثل ما ضربه به؛ فهل ميكن القصاص أو ال ميكن ؟  ، هذا ال ميكن يريد أن يقتص

 ، املهم أن يذله . ، أنه ليس املهم أن يضربه مبا يؤذيه أو ما أشبه ذلك ينبين هذا على أيش ؟ على ما سبق

هذه فيها  ؟ هل يقتص منه بشق ثوبه ، مسألة الثوب لو شق ثوب إنسان وممكن يتعرض أيضا ملسألة الثوب

ستفاد ، إن أتلفه حىت ال ي ، إذا شق ثوبه ضمنه إما باملثل وإما بالقيمة ؛ من العلماء من يقول ال خالف أيضا

؛ الذين قالوا  ، وإن شقه شقا ميكن انتفاعه مع وجوده فإنه يقوم منه فباملثل إال على املذهب كما عرفتم

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه  ((بالقصاص مبثل الضربة واللطمة وشق الثوب استدلوا بالعموم عموم اآليات 

؛ والذين منعوا قالوا إن هذا ال ميكن  قبتم به ))وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عو  بمثل ما اعتدى عليكم )) ((

 ؟ ؛ إذا قلنا بالقول الراجح إنه جيوز أن يشق ثوبه كما شق ثوبه فهنا سؤال فيه القصاص ألنه صعب تقدير

وأحدمها ، أو أحدمها من نوع الطيب أوكالمها جديد  السؤال األول إذا اختلف الثوبان أحدمها جديد والثاين قدمي

ترجع إىل ما ذكرنا وهو هل الذي طلب القصاص أراد املبادلة و  اجليد والثاين من نوع الرديء هل يفعل ؟من نوع 



؛ وبناء على ذلك نقول له أن  ، الغالب أنه الثاين املعاوضة ؟ أو أراد إذالل الذي شق ثوبه ؟ الغالب أنه الثاين

السؤال الثاين: إذا قلنا بذلك فهل يقدر  ووصفا . يشق ثوبه ولو كان ثوب اجلاين أعلى من ثوب اين عليه قدرا

ما الفرق بني النسبة واملساحة ؟ يعين لو كان اين عليه ثوبه طويل ؟ اجلاين  بالنسبة ؟ بالنسبة ؟ الو  ؟ من مساحة

غري , عليه ثوبه قصري، الذي ثوبه ص؛ ال، بالعكس اجلاين ثوبه طويل واين  ثوبه قصري  و اين عليه ثوبه طويل

؛ إذا البد أن نقول بالنسبة ألننا لو قلنا باملساحة مل نتمكن من أيش ؟ من  خيلوا منه مساحة وذاك يكون قليال

ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على تسليم اجلاين نفسه للمجين عليه أو أولياءه إن كان بالقتل؛ لقوله:  املماثلة .

  . فمن تصدق به فهو كفارة له )) ((

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف  ((؛  باهللا من الشيطان الرجيمأعوذ  

واألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل اهللا 

  . فأولئك هم الظالمون ))

  ؛ أخذنا من فوائد هذه اآلية ؟ بقيت الفوائد ، إىل ؟ اجلروح أخذنا فوائدها ؟  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

، ما ذكرنا هذا ؟ يعين قصدنا أنه سواء ينتهي إىل عظم أو ال ينتهي إىل  من فوائدها: إثبات القصاص يف اجلروح

كل حال العبارة   على عظم خالفا ملن قال إنه ال قصاص يف اجلرح إال ما انتهى إىل عظم ؛ هذه يف الشرح .

فمن  ((؛ لقوله:  من فوائد هذه اآلية الكرمية: احلث على العفو عن اجلاين للفائدة السادسة اليت ذكرا تكفي .

فإن قال  ، وأن ذلك يكون كفارة له . ومن فوائدها: حث اجلاين على تسليم نفسه . )) تصدق به فهو كفارة له

 ء املقتول فما احلكم بالنسبة املقتول الذي قطع عليه القاتل حياته ؟قائل: هو صار كفارة له باعتبار حق أوليا

فاجلواب إذا علم اهللا من صدق توبة القاتل فإن اهللا سبحانه وتعاىل يتحمل عنه حق املقتول، يتحمل عنه حق 

ولئك هم فأ ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من مل حيكم مبا أنزل اهللا فهو ظامل املقتول فريضيه .

؛ لكن يقال جيب عليه إذا  ومن فوائدها: أن من مل يعلم حكم اهللا فحكم جهال منه فليس بظامل )). الظالمون

 فأولئك هم الظالمون )) ((فإن قال قائل: هل بني هذا الوصف  علم أن يرجع إىل احلق وحيكم مبا أنزل اهللا .

هل بينهما تعارض مبعىن هل مها متباينتان أو مدلوهلما  فأولئك هم الكافرون )) ((وبني قوله يف اآلية السابقة 

؛ فمن قال إما  ؛ ومنهم من قال إن مدلوهلما واحد فاجلواب أن من العلماء من قال مها متباينتان واحد ؟

 متباينتان واحد قال يف األوىل إذا كان احلامل للحاكم بغري ما أنزل اهللا العدول عما أنزل اهللا وأن غريه خري منه

؛ وأما من  ؛ لكن عدم حكمه دليل على ما يف قلبه ، هذا كافر وسواء حكم أم مل حيكم ، فهذا كافر لإلنسانية

حكم وهو يعتقد أن حكم اهللا هو احلق وهو أنسب للعباد من حكم الطاغوت لكنه أراد أن يعتدي على احملكوم 



 ما متفقتان وال تباين بينهما فيقول إن الكافر ظامل؛ أما من قال إ ، فهذا ظامل عليه لعداوة بينه وبينه فهذا ظامل

وعلى هذا فالوصفان متفقان على موصوف واحد لكن  والكافرون هم الظالمون )) ((؛ لقول اهللا تبارك وتعاىل: 

,  )) وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ... ((مث قال اهللا تعاىل:  األول أظهر وأن لكل وصف حمال خاصا .

ألن املتبع آلثار  ؛ ، مأخوذ من القفاه أي أرسلنا عيسى بن مرمي قافيا ملن سبقه أي متبعا ملن سبقه ))وقفينا  ((

وهو  بعيسى بن مريم )) (( أي على آثار الرسل السابقني .قفينا على آثارهم )) و  ((، من سبقه ميشي يف قفاه

؛ ونسب  آخر أنبياء بين إسرائيل وليس بينه وبني النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم رسول وهلذا جعله قافيا ملن سبقه

حال من عيسى يعين حال كونه مصدقا ))  مصدقا لما بين يديه من التوراة )) (( (( ؛ ألنه ليس له أبإىل أمه 

املعىن األول أنه يصدق التوراة ويقول  يديه من التوراة له معنيان: مصدقا ملا بني يديه من التوراة؛ وتصديقه ملا بني

 ((وقوله:  واملعىن الثاين أنه يصدق خربها حيث كان عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم مذكورا فيها . إنه حق .

الصالة والسالم وهي الكتاب الذي أنزله اهللا على موسى عليه  من التوراة )) ((؛  أي مبا سبقه لما بين يديه ))

أعطيناه اإلجنيل زائدا على تصديق ما بني يديه من التوراة؛ فتكون شريعة عيسى مكونة  وآتيناه اإلنجيل )) (( .

من شريعة التوراة وشريعة اإلجنيل وهلذا ال يعترب اإلجنيل كتابا مستقال بل هو تابع للتوراة ليس فيه من األحكام إال 

أي  ونور )) ((،  أي علم هدى )) ((،  أي يف اإلجنيل فيه )) (( ص وعرب .شيء قليل لكن غالبه مواعظ وقص

هذه عائدة مصدقا ))  ((قوله:  ومصدقا لما بين يديه من التوراة )) (( ، أي أثر نافع يستنري به القلب. أثر

عائدة على عيسى فيكون عيسى مصدقا ملا بني يديه من  ومصدقا لما بين يديه )) ((، واألوىل  على اإلجنيل

، وجعل اهللا  أي وجعلنا وهدى وموعظة للمتقين )) (( التوراة وكذلك الكتاب الذي نزل عليه وهو اإلجنيل .

؛ أما األحكام فغالبها  ؛ وهلذا أكثر ما فيه املواعظ والعرب والقصص سبحانه وتعاىل هذا اإلجنيل هدى وموعظة

؛ املوعظة ما تتعظ به القلوب وهو اإلخبار  هو العلم هدى )) ((أوال  للمتقين )) ((وقوله:  التوراة .مستمد من 

وعظنا  (كما كان الصحابة يقولون:   ، فكل خرب قرن بالرتغيب والرتهيب فإنه موعظة املقرون بالرتغيب والرتهيب

للمتقين  ((وقوله:  . وذرفت منها العيون )رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب 

، ومسي التقوى ألن اإلنسان يتقي  ؛ وتقوى اهللا تعاىل هي امتثال أمره واجتناب يه أي الذين اتقوا اهللا عزوجل ))

 ((؛ لقوله:  ؛ منها: أن عيسى عليه الصالة والسالم آخر األنبياء ففي هذه اآلية فوائد ا عذاب اهللا تعاىل .

وليس بعده نيب يقفوه إال حممد بن عبد اهللا اهلامشي القرشي عليه الصالة  على آثارهم بعيسى بن مريم )) وقفينا

؛ ألن اهللا تعاىل ينسب إىل أمه ألنه  من ليس له أب ينسب إىل أمه من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن والسالم .

 ه أمثلة منها: أن يزين رجل بامرأة فتأيت منه بولدفإن قال قائل: ما مثال الذي ليس له أب ؟ قلنا ل ليس له أب .



فال ينسب إىل الزاين وال يرث  للعاهر الحجر ) (، فهنا الولد ليس للزاين؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

ومنها: أن يالعن الرجل  ؛ املهم أن هذا ليس له أب . منه وال يرثه الزاين وال يتحمل عنه العقد وال غري ذلك

واختلف  ؛ فحينئذ يكون له أم وليس له أب . مرأته الامه إياها بالزنا وينتفي من ولدها فيقول ليس الولد منها

العلماء رمحهم اهللا فيما لو استلحق الزاين الولد املخلوق من مائه وليس له معارض هل يلحق به أو ال ؟ فمنهم 

ومنهم من قال بل يلحق به إذا مل )  وللعاهر الحجر (م: من قال إنه ال يلحق به لعموم قوله عليه الصالة والسال

؛ وهذا هو القول الراجح،  يكن له منازح ألنه ولده قدرا وليس له منازح شرعا فيلحق به شرعا كما هو منه قدرا

وأن الزاين إذا استلحق الولد الذي خلق من مائه وليس له منازح فإنه يلحق به؛ وال ينايف هذا قول النيب صلى اهللا 

ألن احلديث صريح يف أن هناك نزاعا بني صاحب الفراش  الولد للفراش وللعاهر الحجر ) (عليه وآله وسلم: 

، ليس  فإذا كانت امرأة بكرا زىن حبرج هل هناك فراش ؟ ال راش وللعاهر الحجر )الولد للف (والزاين وهلذا قال: 

؛ لكن مجهور العلماء على أن ولد الزنا ال يلحق الزاين  هناك فراش واستلحق الولد الزاين فإنه ال مانع أن يلحق به

ثاين أنه إذا استلحقه الزاين وال ؛ وأن القول ال ) للعاهر الحجر (؛ وكما علمتم أم استدلوا بعموم  ولو استلحقه

معارض له فإنه يلحقه وأجيب عن هذا احلديث بأن احلديث ظاهر يف أنه عند التنازع يكون الولد للفراش وللعاهر 

 ((؛ لقوله:  من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن األنبياء عليهم الصالة والسالم يصدق بعضهم بعضا احلجر .

؛ ألنه شهد ا أحد الرسل أويل  ومن فوائدها: ثبوت نزول التوراة وأا حق . التوراة ))مصدقا لما بين يديه من 

؛  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن عيسى عليه الصالة والسالم أنزل عليه الكتاب وهو اإلجنيل العزم بأا حق .

فإن قال قائل: هل اإلجنيل املوجود  . وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس )) ((وهو صريح قوله تعاىل: 

؛ ألن النصارى وكذا اليهود  فيهما ، فيه  فاجلواب: ال  اآلن يف أيدي النصارى هو اإلجنيل الذي نزل على عيسى؟

قل من أنزل  ((ـ وهم أخبث من النصارى يف اجلرأة على اهللا ـ حرفوا يف التوراة واإلجنيل وكما قال عزوجل: 

  وسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ))الكتاب الذي جاء به م



ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن عيسى عليه الصالة والسالم أنزل عليه الكتاب وهو اإلجنيل؛ وهو صريح قوله 

فإن قال قائل: هل اإلجنيل املوجود اآلن يف أيدي  . وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس )) ((تعاىل: 

؛ ألن النصارى وكذا اليهود ـ وهم أخبث  فيه وفيه،  فاجلواب: ال ؟ النصارى هو اإلجنيل الذي نزل على عيسى

قل من أنزل الكتاب الذي جاء به  ((التوراة واإلجنيل وكما قال عزوجل:  من النصارى يف اجلرأة على اهللا ـ حرفوا

؛ وعلى هذا فيجب التحري يف نسبة  موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ))

جيب التحرز وأن يقال ليس كل ما  ة يف أيدي اليهود اليوم واإلجنيل الوجود يف يد النصارى اليومالتوراة املوجود

ومن فوائد هذه  ؛ بل فيهما ما هو حمرف وفيهما ما هو منقوص ورمبا يكون فيهما ما هو مزيد . فيهما فهو حق

؛ ومن اهلدى والنور  وهو كذلك ))فيه هدى ونور  ((؛ لقوله تعاىل:  اآلية الكرمية: أن يف اإلجنيل هدى ونور

الذي يجدونه مكتوبا عندهم في  ((الذي فيه أن فيه وصف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كما قال اهللا تعاىل: 

وأن النيب عيسى عليه الصالة والسالم بشر مبحمد  )) التوراة واإلنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الكتب اإلهلية يصدق  وهذا من اهلدى والنور .صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ 

لعظمة  فوائد هذه اآلية الكرمية: التنويهومن  . ومصدقا لما بين يديه من التوراة )) ((بعضها بعضا؛ لقوله: 

، وأن اإلجنيل أيضا  التوراة؛ ألنه ذكر يف هذه اآلية أن عيسى مصدقا ملا بني يديه من  التوراة وفضلها وشرفها

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن يف اإلجنيل من العلم واملوعظة ما ينتفع به  مصدق ملا بني يديه من التوراة .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: احلث على التقوى وأا سبب  .وهدى وموعظة للمتقين ))  : ((؛ لقوله املتقون

ألن من مل يتق اهللا ال  ؛ والشك أن التقوى هي أساس العمل هدى للمتقين )) (( ؛ لقوله: لكل خري ولكل علم

وليحكم أهل  ((قال اهللا تبارك وتعاىل: مث   يعمل وأن من اتقى اهللا عمل بأوامر اهللا حسب ما عنده من التقوى .

 وليحكم )) ((وله: يف ق . اإلنجيل بما أنزل اهللا فيه ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون ))

؛ والقراءة الثانية كسر الالم  وليحكم )) ((، وهو سكون الالم وسكون امليم  القراءة األوىل ما هو مثبت قراءتان:

؛ وعلى قراءة الثانية تكون الالم  ؛ فعلى القراءة األوىل تكون الالم الم األمر وليحكم )) ((وفتح امليم والتقدير: 

تكون األمر من اهللا  وليحكم )) ((،  ؛ ولننظر اإلعراب على الوجهني عنها أحيانا بالم كيالم التعليل اليت يعرب 

؛ ولكن هذا األمر هل هو مقول لقول احملذوف أي وقلنا وليحكم  عزوجل بأن حيكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه

ر األمر بني التقدير وعدمه فاألوىل عدم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه أو أنه أمر ابتدائي ؟ قيل هذا وهذا ومىت دا

يعين ليصدق  وآتيناه اإلنجيل )) ((فتكون تعليال لقول اهللا تعاىل:  وليحكم )) ((؛ أما على قراءة الثانية  التقدير

؛ واحلكم هو بيان احلكم واإللزام به يعين مبعىن  ما بني اليهود من التوراة وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه



 أهل اإلنجيل بما أنزل اهللا فيه )) (( قضاء فالقضاء بيان للحكم وإلزام به والفتوى بيان للحكم بدون إلزام .ال

شرطية  بما أنزل اهللا )) ((وما أيش إعراا ؟ أيش إعراب ما يف قوله:  مبا أي بالذي أنزل اهللا فيه من األحكام .

  . وال نافية ؟ موصولة مبعىن بالذي أنزل اهللا فيه

وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة  ((؛  عوذ باهللا من الشيطان الرجيمأ

وآتيناه اإلنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل 

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق  هم الفاسقون اإلنجيل بما أنزل اهللا فيه ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك

مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل اهللا وال تتبع أهوائهم عما جاءك من 

حق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء اهللا لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا ال

  .)) م بما كنتم فيه تختلفونالخيرات إلى اهللا مرجعكم جميعا فينبئك

  )). وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم .. ((: ، قال اهللا تبارك وتعاىل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ؟ وقفينا )) ((ما معىن قوله: الشيخ : 

  ،  آثارهمعلى أي  الطالب :

  آثار من ؟ الشيخ : 

  ؛  آثار األنبياء الطالب :

  وهم ؟ الشيخ : 

  موسى ومن تبعه من النبيني الذين أسلموا . الطالب :

  ملاذا نسبه إىل أمه ؟ الشيخ : 

  ألنه ليس له أب . الطالب :

   هل يؤخذ من هذا أنه إذا وجد ولد ليس له أب أن ينسب إىل أمه ؟الشيخ : 

  نعم يصح . الطالب :

  اإلجنيل هل يعترب كتابا مستقال أو متمما للتوراة ؟الشيخ : 

  متمم  الطالب :

  هل هناك دليل ؟ الشيخ : 

  ال هذا ما هو دليل حىت القرآن . الطالب :



وأيضا  ومصدقا لما بين يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم )) ((نعم قوله تعاىل: الشيخ : 

  قال العلماء إن أكثر ما يف اإلجنيل مواعظ وقصص وليس أحكام مستقلة وهذا هو الواقع .

  ))؟ ومصدقا لما بين يديه من التوراة ((ما هو إعراب  )) ومصدقا لما بين يديه من التوراة ((قوله: الشيخ : 

  يعين ومصدقا أنت ؟ 

  ما يستقيم ؛  الطالب :

   ؛ حال من عيسى ؟ مصدقا حال من عيسىالشيخ : 

  حال لألوىل ؛ الطالب :

معطوف على هذه اجلملة حالية فهو  مصدقا )) ((مجلة حالية و فيه هدى ونور )) ((نعم صحيح  الشيخ : 

  حال من اإلجنيل .

  بالنصب ؟ معطوفة ؟ كيف ؟ وآتيناه اإلجنيل وآتيناه هدى وموعظة ؟  وهدى وموعظة )) ((قوله: الشيخ : 

  معطوف على أيش ؟ 

   مصدقا )) ((على  الطالب :

  ، وما أشبه ذلك . وضاحكازيد راكبا ومسرعا  ، واملعطوف على احلال حال كما تقول: جاء متامالشيخ : 

وليحكم أهل  ((قال:  قرأناها أظن ؟ )) وليحكم أهل اإلنجيل بما أنزل اهللا فيه ((قال اهللا تبارك وتعاىل: 

 ((؛ والثانية:  على أن تكون الالم الم األمر وليحكم )) ((؛ األوىل:  فيها قراءتان اإلنجيل بما أنزل اهللا فيه ))

فإن قلنا إا الم األمر فإا مقول لقول حمذوف أي وقلنا هلم ليحكم  م التعليل .على أن الالم ال وليحكم ))

يعين مصدقا ملا بني وألجل  مصدقا )) ((؛ وإن قلنا الالم للتعليل فهي معطوفة على  أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه

ومن لم يحكم  (( أي بالذي أنزل اهللا فيه . بما أنزل اهللا فيه )) ((وقوله:  أن حيكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا .

 الفاسقون )) ((نقول فيها كما قلنا يف اآليتني السابقتني إال أنه هنا قال:  بما أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون ))

فهل الفسق هنا فسق معصية أو فسق كفر ألن الفسق قد يكون فسق كفر وفسق معصية، هذا على حسب 

، فمن حكم بغري ما أنزل اهللا عادال عن حكم اهللا  كرناه سابقا تنزل عليه هذه اآلياتاحلال؛ والتفصيل الذي ذ 

 ؛ ومن حكم بغري ما أنزل اهللا برضوان على احملكوم عليه فهو ظامل زاعما أنه يساوي حكم اهللا أو أنفع فهذا كافر

ة أنه جيب على أهل اإلجنيل أن ففي هذه اآلية الكرمي ؛ ومن حكم بغري ما أنزل اهللا هلوى يف نفسه فهذا فاسق .

؛ وجه ذلك ؟ أن مما أنزل يف  ومن فوائدها: أنه جيب على أهل اإلجنيل أن يؤمنوا مبحمد حيكموا مبا أنزل اهللا .

ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه  ((اإلجنيل صفة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وقد بشر عيسى به فقال: 



؛ ألنكم لو آمنتم بإجنيل آلمنتم مبحمد  وم إم مؤمنون باإلجنيل قلنا هلم مل تؤمنوافلو قال النصارى الي أحمد ))

 يف التوراة واإلجنيل يأمركم باملعروف وينهاكم عن املنكر إىل آخرهصلى اهللا عليه وآله وسلم إذ هو مكتوب عندكم 

به امسه أمحد ؟ قلنا هذا اسم آخر  فإن قال إننا بشرنا ؛ وأيضا قد بشركم به نبيكم عيسى عليه الصالة والسالم .

 فلما جاءهم بالبينات )) : ((؛ ويدل هلذا قول اهللا تبارك وتعاىل ، فامسه أمحد وحممد حملمد صلى اهللا عليه وسلم

 قالوا هذا سحر مبين )) ((جاء من  جاء بين إسرائيل بالبينات الدالة على صدقه وعلى تصديق عيسى ببشارته 

؛ فيكون الرسول الذي بشر به عيسى قد  اللسان العريب املبني املاضي وال مستقبل ؟ املاضي" يف  جاء وكلمة "

؛  ، هم ما ادعوا أنه جاء قبل حممد امسه أمحد إمنا قالوا ننتظر أن جييء أمحد جاء؛ وهل أحد جاء قبل حممد ؟ ال

الكرمية: أن اإلجنيل منزل من عند  ومن فوائد اآلية ؛ ألنه جاء وليس مبنتظر . فنقول هذا الذي قلتم غري صحيح

التوراة واإلنجيل من قبل  وأنزل ((تعاىل:  اهللا وهو صريح جدا يف قول بما أنزل اهللا فيه )) ((؛ لقوله:  اهللا

ألنه نزل من عنده وهو كالم موحى، ؛ وعلى هذا فيكون اإلجنيل من كالم اهللا  )) هدى للناس وأنزل الفرقان

، علو اهللا عزوجل؛ يؤخذ من أين ؟ تؤخذ  ومن فوائدها: إثبات العلو تكلم فهو كالمه .والكالم إذا أضيف إىل امل

؟ كيف ذلك ؟ النزول  أنزل )) ((، هي تؤخذ من ما وال أنزل وال ؟ من  من أين ؟ من الظرفية ؟ من ما املوصولة

أن حتصى وأصوهلا مخسة: ال يكون إال من أعلى؛ واألدلة على علو اهللا عزوجل، علو الذايت األدلة أكثر من 

أما الكتاب فهو القرآن فمملوء لعدة أوجه والسنة كذلك  ؛ مخسة: الكتاب و السنة واإلمجاع والعقل و الفطرة

ويقول:  سبحان ربي األعلى ) (؛ أما القولية: فالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول:  القولية والفعلية واإلقرارية

فأقرها بل قال إا  أين اهللا قالت في السماء ) (وأما اإلقرارية فقد قال للجارية:  ) (ربنا اهللا الذي في السماء

، وملا استشهد ربه على  ؛ وأما الفعلية فإنه صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا دعى ربه يرفع يديه حنو السماء مؤمنة

؛ وأما اإلمجاع  وينكتها إىل الناس يرفع أصبعه إىل السماء اللهم اشهد ) (أمته أنه بلغ يف يوم عرفة جعل يقول: 

فلم يوجد حرف واحد ال بسند صحيح وال ضعيف عن أحد من الصحابة والتابعني واألئمة أم قالوا إن اهللا 

، هم  فإن قال قائل: ومل يوجب عنه أم قالوا إنه يف السماء ؟ قلنا هذا مكابرة تعاىل ليس يف السماء أبدا .

، وهذا طريق واضح  ؛ إذا فهم عليه علو هل ورد عن أحد منهم أنه خالف ذلك ؟ اليقرءون القرآن وفيه ذكر ال

؛ أما العقل فكل إنسان يعلم أن املنزلة  يف ظاهرها العلو بغري ما تدل عليهآيات أحد فسر منهم لإلمجاع، ما 

ب أن يكون ثابتا هللا وأن علو املكان خري من أسفل املكان فالعلو صفة كمال فيج العليا خري من املنزلة السفلى

العامية  ؛ وأما الفطرة فاسأل عوام العجائز إذا أردن أن يدعون اهللا أين تتجه ؟ إىل السماء، حىت العجوز عزوجل

بفطرها تشهد بأن اهللا يف السماء؛ وعلى هذا فإن هذه األدلة الدالة على علو اهللا عزوجل تفند قول من يقول إن 



من فوائد اآلية الكرمية: أن من مل حيكم  ؛ وكال القولني ضالل .  يف كل مكاناهللا ليس يف جهة أو يقول إن اهللا

فأولئك هم  ((وثانيها:  فأولئك هم الكافرون )) ((؛ وهذه آخر اآليات الثالثة، أوالها:  مبا أنزل اهللا فإنه فاسق

موصوف لواحد ؟ هذه فهل هذه األوصاف  ؛  فأولئك هم الفاسقون )) ((وثالثها هذه اآلية:  الظالمون ))

، منهم من قال إنه صفات ملوصوف واحد؛ ألن الكافر يصدق  فيه خالف ؟ األوصاف صفات ملوصوف واحد

؛ ومنهم من يقول إن اختالفها  عليه أنه ظامل و الظامل يصدق عليه أنه فاسق فالكافر نسميه ظاملا فاسقا كافرا

فنقول هو كافر والثاين نقول هو ظامل والثالث نقول إنه ؛ فهذا حكم بغري ما أنزل اهللا  على اختالف األحوال

؛ فإذا كان كذلك فينبغي أن  ل يف الكالم التأسيس ال التوكيد، وجه ذلك أن األص ؛ وهذا هو األرجح فاسق

سنة حكم بغري ما أنزل اهللا على أن ما حكم به هو ال ن، فم نقول كل وصف يتنزل على حال من األحوال

؛ ومن حكم بغري ما أنزل اهللا لعدوان على احملكوم  حكم اهللا وراء ظهره فهذا كافرعليها هي  والطريق اليت ميشي

حكم بغري ما أنزل اهللا هلوى يف نفسه ليتوصل لغرض يرى أنه مطلوب فهذا  ؛ ومن عليه أو على غريه فهو ظامل

نزلنا إليك الكتاب بالحق وأ ((وجل:  مث قال اهللا عز ؛ فتكون اآليات منزلة على اختالف األحوال . فاسق

أنزلنا إليك  (( هذا آخر الكتب وأفضلها وأشرفها وأعمها وأنفعها وهو القرآن الكرمي . مصدقا لما بين يديه ))

،  واملراد بالكتاب القرآن وهو فعال مبعىن مفعول أي مفعول فهو مكتوب يف اللوح احملفوظ الكتاب الحق ))

؛ ومسي ذلك ألنه مجعت فيه األحكام  مكتوب يف املصاحف اليت بني أيدينا،  مكتوب يف أيدي املالئكة السفرة

قوله:  الكتيبة لطائفة جمتمعة من اجليش . ومنه معكتب اجل  ه؛ وأصل الشرعية واألخبار الصادقة والقصص النافعة

متضمنا  ؛ فيكون إنزاله فيكون ما جاء به القرآن حال من الكتاب أي حال كونه متلبسا باحلق بالحق )) ((

؛ فتكون الباء  أي أنه حق من عند اهللا عزوجل أنزلناه بالحق )) (( للحق، هذا وجه من معناه؛ الوجه الثاين

مصدقا  (( . وبالحق أنزلناه وبالحق نزل )) ((يعين أنزلناه إنزاال حقا، قال اهللا تعاىل:  أنزلنا )) ((للتعدية يف 

؛  والذي بني يديه من الكتاب ليس التوراة واإلجنيل فقط بل مها أقرب الكتاب إليه لما بين يديه من الكتاب ))

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب  ((، قال اهللا تبارك وتعاىل:  لكن مجيع الكتب قد صدقها

 ((وقوله:  كتاب .  ؛ وهلذا ال يأيت بعده فهو مصدق لكل ما سبقه من الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط ))

هو  الكتاب )) ((فيكون  الكتاب )) ((ومصدقا هذه حال من  مصدقا )) ((معطوف على  ومهيمنا عليه ))

؛ ومعىن اهليمنة قيل: معناها شاهد أي شاهد  أي على ما بني يديه من الكتاب مهيمنا عليه )) ((،  املهيمن

يل: اهليمنة مبعىن السيطرة واحلكم أي أنه حاكم على ما ؛ وق عليه، وهذا فيه نظر ألن شاهدا يغين عنها مصدقا

؛ إذا  ؛ ألن القرآن مهيمن على كل الكتب السابقة ، وهذا املعىن أصح سبقه من الكتب مسيطر عليها ناسخ له



فاحكم بينهم بما أنزل اهللا  : ((عليه قوله ؛ ... الصواب أنه مسيطر وحاكم وناسخ ملا سبقه مهيمنا عليه )) ((

يعين واملراد به  بما أنزل اهللا )) ((يعين فبناء على ذلك احكم بينهم أي بني أهل الكتاب وبني املسلمني  ))

بالقرآن ألن القرآن مهيمن مسيطر على ما سبق يعارض وال يعارض، ؛ فإذا حتاكموا إلينا حكمنا بينهم  القرآن

اهللا أكرب ـ هذا  أهوائهم عما جاءك من الحق )) فاحكم بينهم بما أنزل اهللا وال تتبع (( وحيكم وال حيكم عليه.

؛ أليس   القول موجه من اهللا عزوجل إىل رسوله عليه الصالة والسالم مع أننا نعلم علم اليقني أنه لن يفعل ذلك

؛ لكن ليعترب الناس أنه إذا كان حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ينهاه ربه مرسله عن  كذلك ؟ بلى

؛  ومل يقل شيعتهم أو حنوها وال تتبع أهوائهم )) ((ائهم عما جاءهم احلق فكيف بغريه ؟ ومعىن قوله: اتباع أهو 

؛ فكفرهم مبا جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم هوى ليس عن عقل وال عن  ألم على هوى وليسوا على هدى

ك من احلق، عادال عما جاءك من ؛ والتقدير: عادال عما جاء متعلقة مبحذوف عما جاءك )) ((وقوله:  شرع .

؛ ألن تقديره معرضا فيه شيء من الشدة لكن عادال  احلق؛ وهذا أحسن من أن يقدر يف معرضا عما جاء به

نقول هو متعلق  عما جاءك من الحق )) ((؛ إذا  ، املعىن واحد لكن ينبغي استعمال األلفاظ املناسبة أخف

من الحق  ((؛ بل قال:  ؛ ومل يقل عما جاءك أو عما نزل بأيش ؟ مبحذوف، التقدير عادال عما جاءك من احلق

لكل جعلنا  (( ليتبني أن ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم حق ال ميكن العدول عنه إىل غريه . ))

نعم ؛ أيش التقدير ؟  ، تنوين عوض إن التنوين هنا عوض يقول النحويون لكل )) منكم شرعة ومنهاجا )) ((

جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ))  (( ؛ املهم إن هذا تنوين العوض عن حمذوف عن كلمة . لكل أمة أو لكل واحد

؛ واملنهاج ما ينهج وأصله  الشرعة منا يشرع وأصلها شرعة املاء شرعة ومنهاجا )) ((،  أي صرينا جعلنا )) ((

،  ؛ ومنهاج تصلح هذه األمة إما الكفر وإما اإلميان فكل واحد كل أمة هلا شرعة تناسب مكاا وزماا؛  طريق

، وشريعة حممد صلى اهللا عليه وآله  ؛ فشرائع اليهود والنصارى مناسبة حلاهلم وزمام ومكام كل أمة هكذا

بعد توحيد  لكل جعلنا شرعة ومنهاجا )) ((؛ فيكون قوله:  وسلم مناسبة لكل أمة يف كل زمان ويف كل مكان

الشرع واملنهاج يكون من باب اقحام اخلصم أي أن هؤالء الذين يقولون إن شريعة حممد غري مقبولة ألا ختالف 

ألا ختالف شرائعنا نقول إن أنتم لكم شرائع خاصة مناسبة وحنن أمة حممد لنا شرائع  ؛ شرائعنا وغري صحيحة

 ولو شاء اهللا لجعلكم أمة واحدة )) (( . آلن تعتربون اآلن من أمة حممد باعتبار الدعوةخاصة مناسبة وأنتم ا

، فلو شاء اهللا جلعل الشرائع واحدة يكفر ا من يكفر ويؤمن ا من يؤمن ولكنه  سبحانه وتعاىل ألن بيده األمر

فيما  ((يبلوا مبعىن خيترب،  كم ))ولكن ليبلوكم فيما آتا  ((؛ وهلذا قال:  سبحانه وتعاىل له احلكمة فيما شرع

أي من الشرائع سواء كانت سهلة ميسرة أو كانت صعبة مشددة؛ فاألول يبتلى بكم هل يشكر أو ال  آتاكم ))



؛ فالشرائع امليسرة  ؛ والثاين يبتلى هل يصرب أو ال يصرب؛ ألننا نعلم أن الشرائع خمتلفة يف يسرها وعسرها يشكر

؛ أما املشددة فيبتلى ا الصرب هل يصربون  ، هل يشكر هؤالء الذين ييسر عليهم أم اليبتلى ا بأيش ؟ بالشكر

من أين ؟ من  فيما آتاكم )) ((،  أي خيتربكم ليبلوكم )) ((؛ وهلذا قال:  على هذه الشرائع ويقومون ا أو ال

مجع اخلري واملراد ا كل ما  ))الخيرات  ((؛ و أي بالغوها يف السبق إليها فاستبقوا الخيرات )) (( الشرائع .

إلى  (( ؛ وهلذا ما من بعثه اهللا إال ودل أمته على اخلري وحذرها من الشر . جاءت به الشريعة اإلسالمية فإنه خري

وهل املراد املرجع  ، كل اخلالئق مرجعها إىل اهللا . اهللا أكربـ املرجع إىل اهللا سبحانه وتعاىل اهللا مرجعكم جميعا ))

؛ أما يف الدنيا فإن مرجعنا  ، مرجعنا إىل اهللا يف الدنيا واآلخرة ا أو يف الدنيا واآلخرة ؛ يف الدنيا واآلخرةيف الدني

؛ أما يف اآلخرة فكذلك يفصل بيننا يوم القيمة  إىل اهللا وهو الذي حيكم بيننا وهو الذي حيكم علينا وحيكم فينا

فيه فائدة بالغية  إلى اهللا مرجعكم )) ((ويف قوله:  جعكم ))إلى اهللا مر  ((؛  فريق يف اجلنة وفريق يف السعري

؛ وذلك يف تقدمي اخلرب ألن القاعدة عندنا أنه إذا قدم ما حقه التأخري كان ذلك دليال على احلصر  وهي: احلصر

بينهما فرق وهل النبأ و اخلرب معنامها مرتادف أو  ينبئ مبعىن خيرب . فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون )) ((يقول:  .

يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا إنه ليس يف اللغة شيء مرتادف يعين مائة يف املائة بل البد من فرق وإال  دقيق ؟

، وما أشبه ذلك وإن كان  ن فرق حىت أسد، زرغام وغضنفرلكان يف اللغة العربية شيء من احلشو، البد م

هنا النبأ و  . على معىن دقيق يفرق بينه وبني اآلخر  مدلوهلا واحدا لكن البد أن يكون كل واحد منها مشتمال

يتساءلون عن  عم ((اإلخبار قيل: إن اإلخبار ما كان هاما وما مل يكن هاما والنبأ ال يكون إال يف األمور اهلامة 

فيكون ؛  فالنبأ يكون يف األمور اهلامة العظيمة واخلري يكون يف أي شيء قل هو نبأ عظيم )) النبأ العظيم )) ((

أي بالذي كنتم ختتلفون فيه  فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون )) (( اخلرب على هذا ؟ يكون أعم أو ال ؟ أعم .

نرجع اآلن إىل استنباط  ، ويتبني من هو على حق أو ليس على حق . وحينئذ حيصل الفصل بالعدل عزوجل

؛ من أين يا فهد ؟ من  : إثبات أن القرآن كالم اهللايف هذه اآلية الكرمية . الفوائد ونسأل اهللا أن يوفقنا بالصواب

؛  ؛ واملنزل كالم الضمري يعود على من ؟ على اهللا ؛ كيف ذلك ؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق )) ((قوله: 

 ((؛ من قوله:  إثبات علو اهللا عزوجل :من فوائد اآلية الكرمية أليس كذلك ؟ فيفيد أن القرآن كالم اهللا تعاىل .

؛ من أين يا حممود ؟  ومن فوائد اآلية الكرمية: الثناء على القرآن ؟ من العلو . واإلنزال ال يكون إال من أنزلنا ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: املنقبة العظيمة للرسول عليه  أن القرآن حق ونازل باحلق . بالحق )) ((لقوله: 

نزله به الروح األمين على  ((وهذا يفسره قوله تعاىل:  ا إليك ))أنزلن ((من أين ؟ من قوله:  ؛ الصالة والسالم

 مصدقا لما بين يديه )) ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن القرآن مصدق جلميع الكتب . قلبك ))



أخربت طيب تصديقه ملا بني يديه ذكرنا أنه على وجهني ؟ يعين حاكما بصدق الكتب املنزلة السابقة ومصدقا ملا 

  نكمل الفوائد فيما بعد إن شاء اهللا . به لنزول القرآن .

 األديان "فيها ختصص يسمى اليت يوجد فيها اليهود أو النصارى يف بعض اجلامعات اإلسالمية يف بالد  السائل :

   فهل للمتخصص يف ذلك أن يفيت النصارى أو اليهود إن سألوه عن بعض أحكام دينهم ؟ "

إن شاء اهللا أنه إذا رفع إلينا فإننا حنكم مبا أنزل اهللا ألن حكم الذي هم عليه منسوخ غري سيأتينا   الشيخ :

  ألنك إذا أخربته حكمت له . ؛ حىت يف األخبار ؟ حىت يف اإلخبار مرضي عند اهللا عزوجل ؛

  ما هو الفرق بني إىل وعلى ؟ السائل :

إىل تفيد الغاية يعين فهو من علو وغايته النيب عليه  الفرق بني إىل وعلى أن على تفيد االستعالء وأن الشيخ :

  الصالة والسالم .

 قبل أن ننزل عليه الوحي ما كنت تدري ما الكتاب وال اإليمان )) ((، قال اهللا تعاىل:  القرآن كله علم الشيخ :

  فهو علم وحق . وعلمك ما لم تكن تعلم )) ((؛ وقال تعاىل: 

. النيب عليه الصالة والسالم .اخلصم إن استشهدنا ا على اخلصم الذي ينكر ب .هذه إن قلناها مع  الشيخ :

ولئن أتيت الذين  ((، نستشهد بأن هذا حجة عليه؛ وهلذا يقول اهللا عزوجل:  وهو نصراين مثال نعم نأيت به

  .  أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ))

  حكم بغري ما أنزل اهللا تعاىل ؟ مثل منغري ما أنزل اهللا من أفىت ب يكون هلأحسن اهللا إليك !  السائل :

؛ ألن احلاكم يلزم  خيتلف عن اإلفتاء بأنه إلزام تعرف أن احلكم أن لكن ؛ أي نعم األوصاف واحدة الشيخ :

  واملفيت ال يلزم .

ومصدقا لما بين وآتيناه اإلنجيل فيه هدى ونور  ..(( ." يف قوله تعاىل:  " هدى ماذا كررت كلمة السائل :

  ؟ يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ))

من باب التوكيد، فيه هدى هو األول والثاين لكن األول ما حيصل من آثار هذا  " كررت هدى كلمة " الشيخ :

  العلم .

  ما الفرق بني الشرعة واملنهاج ؟  السائل :

املنهاج سلوك املوصل إليه وجه يعين قد يؤمنون وقد الفرق بني الشرعة واملنهاج: الشرعة شريعة اهللا و  الشيخ :

  ؛ وهلذا يقال ج فالن ج فالن أي سلك مسلكا . يكفرون وأما الشريعة فثابتة



على  )) ...وليحكم أهل اإلنجيل بما أنزل اهللا  ((لو قال قائل: النصارى حيتجون بقوله تعاىل:  السائل :

  صحة دينهم ؟

اإلجنيل فيه وجوب اتباع  وليحكم أهل اإلنجيل بما أنزل اهللا )) ((؛ نعم حنن نقول هذه حجة عل®يهم  الشيخ :

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من  ((الرسول عليه الصالة والسالم يعين اهللا ذكر بعدها 

  اهللا على رسله .وهذا من ضالل النصارى أن ال حيكموا مبا أنزل  الكتاب ومهيمنا عليه ))

  على أحد القولني، عندما جنعل هذه الصفات مبوصوف واحد يكون الفسق هو الفجور . الشيخ :

  عن اليهود والنصارى  السائل :

واإلجنيل كل منهما كتاب لنيب إسرائيل ألن الرسول يرسل إىل قومه ، التوراة  النصارى هم بنو إسرائيل الشيخ :

 عليه وآله وسلم .خاصة ما عدا النيب صلى اهللا 



؛ ألن الرسول يرسل إىل قومه  ؛ التوراة واإلجنيل كل منهما كتاب لبين إسرائيل النصارى هم بنو إسرائيل الشيخ :

  خاصة ما عدا النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  .

وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا وال تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

بعض ما أنزل اهللا إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس 

  .لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون ))

 ((؟  ين؛ من أ أن احكم بينهم بما أنزل اهللا )) ((، قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من  ((قال اهللا تبارك وتعاىل:  ؟  وأنزلنا إليك الكتاب ))

 ؛ نعم اقرأ الفوائد اليت أخذمتوها ؟ يف هذه اآلية فوائد )) الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل اهللا  ...

، إن كان خربا فهو صدق وإن كان قصصا فهو نافع وإن كان  لقرآن حقومن فوائد اآلية الكرمية: أن مجيع ما يف ا

 ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن القرآن ناسخ كل ما قبله من الكتب ، كل الذي يف القرآن . أحكاما فهو عدل

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب احلكم ملا أنزل اهللا يف القرآن إذا حتاكم إلينا  ومهيمنا عليه )). ((؛ لقوله: 

وهذا اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لكن  فاحكم بينهم بما أنزل اهللا )) ((أهل الكتاب؛ لقوله: 

 ((م من الكفار؛ لقوله: ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: النهي عن اتباع أهواء أهل الكتاب وغريه يشمل األمة .

ومن فوائدها: أن خمالفة أهل الكتاب ملا جاء به حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم مل تنب  .وال تتبع أهوائهم )) 

 . )) وال تتبع أهوائهم ((؛ لقوله:  ، هوى باطل على دليل صحصح وعلى عقل رجيح وإمنا بنيت على هوى

ملن ى عن شيء قبيحا أن يبني قبحه وأن ينقل الناس إىل ما هو خري  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي

ومن فوائد هذه  فكأنه قال: ال تتبع أهوائهم واتبع ما جاءك من احلق . عما جاءك من الحق )) ((منه؛ لقوله: 

؛  ألعداء اهللاأنه جيب على املسلمني أن تكون هلم شخصية قائمة ال يتابعون الناس فيكونون أذنابا اآلية الكرمية: 

ومن فوائد اآلية  . عما جاءك من الحق )) ((؛ لقوله:  بل جيب أن تكون هلم شخصية قائمة لعزة اإلسالم

ومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل نوع الشرائع  الكرمية: أن ما جاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهو حق .

وثبت لنا يف التفسري أن املصاحل ختتلف باختالف أحوال  . )) لكل جعلنا منكم شرعة ((؛ لقوله:  حبسب األمم

بأن يكون اهللا قد  وهل هذا يكون بالنسبة للشريعة اإلسالمية ؟ الناس وباختالف أزمنتهم وباختالف أمكنتهم .

جعل لكل حال حكما ؟ أشرنا يف التفسري إىل ذلك وقلنا حىت يف الشريعة اإلسالمية ختتلف أحكامها حبسب 

؛  ألمكنة واألحوال وذكرنا لذلك أمثلة: صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنباألزمان وا

؛ حج البيت إن استطعت وإال فال شيء عليك؛ صم  أدي الزكاة إذا كان عندك مال زكوي وإال فال شيء عليك



ختتلف باختالف  ؛ جتد أن الشريعة اإلسالمية ، وهلم جرا إن استطعت وإن عجزت عجزا مستمرا فأطعم

ومنهاجا  ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الناس خيتلفون يف املنهج باستقبال هذه الشرائع األحوال .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: عموم قدرة اهللا جل وعلى وأن بيده األمور الشرعية  فمنهم كافر ومنهم مؤمن . ))

إنه سبحانه وتعاىل له يعين على ملة واحدة ولكن  اهللا لجعلكم أمة واحدة ))ولو شاء  ((؛ لقوله:  والكونية

؛ من يعرف ؟ ألنه جعلهم على أمة ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على القدرية احلكمة البالغة فيما قدر أو شرع .

شرائع ابتالء من اهللا ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن ال ملشيئته . على دين واحد وهذا يقتضي أن يكونيعين 

فالشرائع  ليبلوكم فيما آتاكم )) ((؛ لقوله:  سبحانه وتعاىل أي اختبار وليست ابتالء من البالء بل من االختبار

فتبني ذا أن شرائع اهللا وأحكام اهللا القدرية   )) خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال ((لالبتالء 

يعين خذوا  فاستبقوا الخيرات )) ((؛ لقوله:  الكرمية: احلث على السبق إىل اخلري ومن فوائد اآلية كلها ابتالء .

فإن قال قائل: املنافسة يف اخلريات أال تستوعب احلسد مبعىن أن يكره اإلنسان أن أحدا يسبقه  ا أيكم أسبق .

فسبق؛ واحلسد أن يكره ؟ فاجلواب: ال؛ ألن كراهة أن يسبقه أحد ال تستلزم أن تكره إذا من اهللا على أحد 

؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املرجع إىل اهللا تبارك وتعاىل شرعا وقدرا اإلنسان ما أنعم اهللا به على الغري .

إن إلينا  ((؛ قدرا فإن األمر كما قال اهللا:  فاملرجع إىل اهللا شرعا هو الذي حيكم بيننا إلى اهللا مرجعكم )) ((

؛  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: عموم علم اهللا تبارك وتعاىل ألفعال العباد . علينا حسابهم ))إيابهم ثم إن 

فإن قال قائل: وهل احلكم للكافرين على املؤمنني أو للمؤمنني  . فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون )) ((لقوله: 

فاهللا يحكم بينكم يوم  ((هللا تبارك وتعاىل: ؛ لقول ا ، للمؤمنني على الكافرين فاجلواب: الثاين على الكافرين ؟ 

وهذا من غرائب احلكومة أن يبني للخصم أنه غالب  القيمة ولن يجعل اهللا للكافرين على المؤمنين سبيال ))

، فالكفار واملؤمنني قسما، ومن  ؛ لكن هذا له حكمة وهو أن ينضم اخلصم إىل الفريق الثاين قبل التحاكم

، ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني  نا بني اهللا تعاىل أنه سيكون الفصل ويغلب املؤمنون؛ ه الغالب ؟ املؤمنون

اجلولة واملعركة للمؤمن  أنه خاسر وأن له ألنه إذا تبني ؛ سبيال بني ذلك حىت كل كافر أن ينضم إىل صف املؤمنني

، وهذا هو الواقع وقد دلت عليه  الفومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه البد لبين آدم من اخل فسوف ينضم .

البد من اختالف؛ واملرجع  هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن )) ((، مثل قوله تعاىل:  آيات كثرية

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى  ((عند االختالف إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم لقوله: 

وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا  ((مث قال اهللا عزوجل:  .اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر )) 

فاحكم بينهم بما أنزل  ((يعين وأنزلنا إليك الكتاب فاحكم مبا أنزل اهللا وأن احكم، معطوفة على قوله:  )). ..



وأن  ((؛  ، والكسر اخلطاب للرسول عليه الصالة والسالم ؛ ويف أن قراءتان: الضم )) وأن احكم (( . اهللا ))

وال  بما أنزل اهللا )) ((؛  ؛ احكم بينهم إذا تنازعوا إليكم كالمها قراءتان سبعيتان  وأن احكم )) (( احكم ))

جيعلون  حىت إم يف الديات؛ وقد سبق أن بين النظري يرون هلم الفضل على بين قريظة  حتكم بينهم مبا عندهم

بين قريظة على نصف بين نظري ويقولون إذا قتل النظريي قرظيا فإنه ال يقتل وإذا قتل القرظي نظرييا فإنه يقتل، 

الرسول عليه الصالة والسالم يف هذا وأمثاله ويريدون منه أن حيكم به ولكن اهللا تعاىل اه عن  يتحاكمون إىل

ألن ما أصلوه من هذا األصل الباطل هوى  بينهم بما أنزل اهللا وال تتبع أهوائهم ))وأن احكم  ((ذلك فقال: 

وال تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك  (( حمض وإال فحكم اهللا بني اخللق سواء .

أنزل اهللا إليك  أن يفتنوك عن بعض ما ((، احذروا كن معهم على حذر وختوف  هذا كالم اهللا مع الرسول ))

 احذروا )) ((؛ الوجه األول أن تكون بدل اشتمال من احلال يف قوله:  وجهان أن يفتنوك )) ((يف إعراب  ))

؛ فيكون التقدير  ، اخلامس البدل اللفظي ؛ وتعرفون أن البدل ينقسم إىل مخسة أقسام والتقدير: واحذرهم فتنتهم

ا دخلت عليها يف تأويل املصدر؛ والوجه الثاين أن تكون أن وما ؛ ألن أن وم على هذا أيش ؟ احذرهم فتنتهم

دخلت عليها يف تأويل املصدر منصوبة بنزع اخلافض والتقدير: واحذرهم من أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا 

أن يصدوك عن بعض ما أنزل اهللا  أن يفتنوك )) ((؛ وكال الوجهني يف اإلعراب معنامها واحد؛ ومعىن  إليك

(( إن الذين فتنوا المؤمنين ، جاءت يف القرآن مثل قول اهللا تبارك وتعاىل: ...؛ و الفتنة مبعىن الإليك

أن  ((؛ إذا . فتنوا مبعىن أيش ؟ مبعىن  ..  والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ))

تحذير عن بعض ما أنزل فعن اجلميع ؟ وإذا كان ال عن بعض ما أنزل اهللا إليك )) (( أن يصدوك . يفتنوك ))

 فاعلم أنما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم )) ((عن حكمك مبا أنزل اهللا  فإن تولوا )) (( من باب أوىل .

 ببعض ذنوبهم )) ((أن يلحق م املصيبة باإلعراض  أن يصيبهم )) ((؛  وهذه اإلرادة إرادة كونية مبعىن املشيئة

 ((؛ وبعض الذنوب مثل ما ذكرنا قبل قليل أن بنو نظري حيكمون باجلور فيما بينهم وبني بين قريظة ؛  ال بكلها

وإن   (( به اإلنسان ربه فهو ذنب سواء كان برتك الواجب أو بفعل احملرم .والذنب ما خاب  ببعض ذنوبهم ))

 ألن كثريا من الناس فاسقون؛ السالم اجلملة هذه كالتصفية للرسول عليه الصالة و  كثيرا من الناس لفاسقون ))

للتوكيد؛ وفاسقون مبعىن خالفون عن طاعة اهللا، مأخوذة يف االشتقاق من  لفاسقون )) ((؛ لكن الالم يف قوله: 

؛ منها: وجوب احلكم مبا أنزل اهللا  يف هذه اآلية الكرمية فوائد ، إذا خرجت من كلمها . قوهلم: فسقت التمرة

حىت وإن كان عندهم قوانني ختالف  وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا )) ((ب إليه؛ لقوله: عند حتاكم أهل الكتا

، ما دمنا على صراط املستقيم فإن  احلكم الشرعي فإننا ال نرجع إليه حىت وإن أقاموا الدنيا ضدنا فإننا ال تم به



ومن فوائد اآلية الكرمية: النهي عن اتباع أهواء  .إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم ))  ((اهللا يقول: 

لكن إذا قال قائل: إذا كان ما ذكروه مطابقا للشريعة فهل نرتكه ألم يفعلونه أو نأخذ به ألنه  .الكافرين أيا كان 

بعض الناس ملا مسع قول الرسول عليه الصالة  وهو مثل عجيباين أو األول ؟ الثاين الشك، من شريعة ؟ الث

قالوا إن أحبار اليهود والنصارى اآلن خالفوا المجوس والمشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب )  (م: والسال

، إم  فيقال اجلواب سهل . ألم يطلقون حلاهم ؟ .يطلقون حلاهم؛ فكان مقتضى احلديث خالف عن م .

رة فإننا نطلقها حنن وفقا للفطرة وإتباعا اآلن يطلقون حلاهم وفقا للفطرة ال تقليدا لنا وإذا كان يطلقون وفقا للفط

واحذرهم  ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب احلذر من اليهود والنصارى وغريهم للسنة والشريعة .

ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل أن من أكرب غايات اليهود والنصارى أن يفتنوا من ؟  . أن يفتنوك ))

أنزل اهللا عليه ؛ وإذا كان اهللا تعاىل قد تكلم ذا يف عهد الرسول فاألمر يف عهدنا أشد ألم اآلن املسلمني عما 

ومن فوائد هذه اآلية  يرون أم أقوى منهم يف املادة احلسية فيكون حرصهم على سدنا عن سبيل اهللا أشد .

ه وسلم املؤيد بالوحي الذي أعطاه اهللا الكرمية: أنه إذا كان هذا اخلطاب موجها إىل رسول اهللا صلى اهللا علي

؛  ، وما بالك مبن كان يف زمننا اآلن عزوجل من القوة والعزمية يف اإلميان ما مل يؤت غريه فما بالك أمتوا ؟ بغريه

وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ليفتري علينا  ((فيجب احلذر، و امسع إىل قول اهللا تبارك وتعاىل: 

ولو ال أن  ((إذا التخذوك خليال ))  ((لو فعلت صرت اآلن خليله وصديقه؛  التخذوك خليال ))غيره وإذا 

إذا ألذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم ال تجد لك علينا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال 

، أشد  منهم أشد وأشد؛ يكون احلذر  فما بالك مبن دونهواملخاطب رسول اهللا عليه الصالة والسالم  نصيرا ))

ولو ال أن اهللا ثبته ـ ونسأل اهللا لنا ولكم  ولو ال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال )) ((؛  وأشد

إذا ألذقناك ضعف الحياة وضعف الممات  ((الثبات ـ لكان يركن إليهم شيئا قليال ولو ركن إليهم شيئا قليال ؟ 

، من أعظمها التويل  فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الذنوب هلا آثار شديدة ومن . ثم ال تجد لك علينا نصيرا ))

فإن  ((؛ وهلذا قال:  ؛ فاإلنسان كلما عصى اهللا ابتعد عن قبول الوحي والشريعة عن دين اهللا، وعن ما أنزل اهللا

ام الليل فإمنا ذلك وهلذا قال بعض السلف: من حرم قي تولوا فاعلم أنما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ))

؛ فإذا رأيت من نفسك إعراضا عن شيء من دين اهللا فاعلم أن هناك ذنبا انبنا عليه هذا اإلعراض  لذنب أصابه

فاستغفر اهللا للنتيجة  فإن تولوا فاعلم أنما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم )) ((واآلي صرحية بذلك 

وإن كثيرا  ((؛ لقوله:  . عن دين اهللا يف الفسوق.كثريا من الناس .أن  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  والسبب .

وهل املراد بالناس هنا أهل الكتاب أو العموم ؟ إن قلنا هم أهل الكتاب اإلشكال وإن  .من الناس لفاسقون )) 



ن النيب ؛ ألن أكثر الناس فاسقون فسقا موجبا لدخول النار ودليل ذلك ما ثبت ع قلنا العموم صار هناك إشكال

يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك  (صلى اهللا عليه وآله وسلم أن اهللا يقول يوم القيمة: 

كلهم يف النار   ) النار فيقول يا رب وما بعث النار ؟ قال من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعون ا إلىبعث

 هذا يشري ابن القيم يف النونية بقوله: يا سلعة وواحد من ألف يف اجلنة فقط ـ جعلين اهللا وإياكم منهم ـ؛ وإىل

؛ فهذا احلديث يدل على  الرمحان ليس يناهلا باأللف إال واحد لفنان ؛ ما يناهلا من بين آدم إال واحد فقط لفنان

أهل  من ظ ، وهذا مما يرجح أن يكون املراد بالناس أن أكثر الناس فاسقون وأنه ال نسبة بني الصاحل والفاسق

 وإن نظرنا إىل هذا احلديث قلنا البد أن حنمله على اخلصوص . ، ؛ فإذا نظرنا إىل اللفظ قلنا هو عام ابالكت

فقال أبشر  ,أينا ذلك  قالوا يا رسول اهللا ماذا كان شعور الصحابة ملا قال إن أهل النار تسع مائة تسع وتسعون ؟

احد ومنهم ألف مث قال هلم إين ألرجوا أن تكون فإنكم يف أمتني ما كانتا يف شيء إال يأجوج ومأجوج منكم و 

؛ وهلذا أكثر أهل اجلنة  ، اللهم لك احلمد ربع أهل اجلنة ثلث أهل اجلنة شطر أهل اجلنة فكربوا بذلك فرحا

حىت إنه جاء يف السنن أو يف املسند أن أهل اجلنة مائة وعشرون صفا منهم مثانون من هذه  صاحلوا هذه األمة

؛ وليت أمة  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: احلذر الشديد من موافقة الكفار النسبة الثلثني .؛ فيكون  األمة

اإلسالم اليوم تنتبه هلذا األمر حىت ال تلهث وراء املادة ووراء أهل املادة؛ فلو اجتمعت األمة اإلسالمية اليوم على 

احندرت إىل ما ترون فنسأل اهللا تعاىل أن هذا املنهاج لسادت العامل لكن عندها ضعف شخصية وضعف اإلميان ف

  يعلي كلمته ويعز ا إنه على كل شيء قدير .

  ما هي أجنح طريقة ملغفرة الذنوب واآلثام ؟  السائل :

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا   ((، أهم الشيء االستغفار  ، والصالة مكفرة الشك االستغفار الشيخ :

  . لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إال اهللا )) أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا

  ، أي نعم . إذا قال كثري من الناس فليس األكثر الشيخ :

  إذا كان املسلم يعيش بني الكفار فهل جيوز التحاكم إليهم السرتداد حقه ؟ السائل :

يح لكن على إذا كان ال ميكن أن يصل إىل حقه إال ذا فليتحاكم إليهم ال على نية أن حنكمهم صح الشيخ :

؛ ففرق بني أن حيكمهم  ؛ ولو مل نقل بذلك لضاع حقه نية أم كالشرطة يستخرجون له حقه من هذا الظامل

على أن حكمهم شريعة وبني أن حيكمهم ليخلصوا احلق ويعتقد أن حكمهم باطل يف األصل يعين ليس . 

  .شرعيني؛ فيكون له مبنزلة الشرطة يستخلصون له حقه .

  ب علم ترك قيام الليل ألجل أنه مشتغل بطلب العلم يف بداية الليل فما رأيكم يف ذلك ؟طال السائل :



؛ لكن من املمكن يأيت بأمرين  ؛ إذا ترك شيئا مفضوال لفاضل علم أو التهجد ؟ العلمأيهما أفضل ال الشيخ :

هذا بقليل ومن هذا بقليل  ، يأيت من مجيعا يعين ال يوجب نفسه يف أول الليل وال يوجب نفسه بآخر الليل أيضا

  ، لو تقدم بنصف ساعة قبل الفجر متكن من أن يصلي ما شاء اهللا مع الوتر . واألمر سهل

وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا وال تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس بعض ما أنزل اهللا إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد 

  لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )).

خلصناها ؟ كل  قرأنا هذا ؟ إىل آخره ؟ الفوائد . وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا )) ((قال اهللا تبارك وتعاىل: 

؛ األول بدال  فيها وجهان ؟ عن بعض ما أنزل اهللا إليك ))أن يفتنوك  ((اآلية ؟ طيب من يعرف إعراب 

؛ والوجه الثاين ؟ أن تكون منصوب بنزع اخلافض والتقدير: من أن  ؛ طيب بدل أيش ؟ بدل اشتمال الضمري

االستفهام هنا لالنكار والتعجيل يعين أن اهللا  أفحكم الجاهلية يبغون )) ((قال اهللا تبارك وتعاىل:  يفتنوك .

، ومن  ؛ والفاء هنا وقعت بعد أداة استفهام أنكر عليهم ذلك وأراد منا أن نتعجب من هذا الذي يبغونه تعاىل

؛ وهنا ال جند شيئا بني اهلمزة والفاء فكيف يكون أو كيف يتوجه  املعلوم أن أداة االستفهام هلا أصل يف الكالم

الرأي األول أنه كلما جاء حرف العطف بعد  العطف بالفاء على شيء ليس مبوجود ؟ يف هذا رأيان للنحويني؛ 

؛ وهذا جيد من جهة لكنه صعب من جهة أخرى إذ أنه يصعب على  اهلمزة فإن هناك مجلة مقدرة تناسب املقام

؛ والقول الثاين أن  اإلنسان أن يعرف ما الذي قدر وأحيانا يشق عليه كذلك كثريا أو تعجز أن تقدر شيئا مناسبا

؛ وعلى هذا فتكون اجلملة اليت دخلت عليها مهزة االستفهام  وأن أصلها قبل اهلمزة االقة عن مكحالفاء مز 

 لطالب العلم وألن األصل عدم ؛ وهذا الشك أنه أسهل  معطوفة على اجلملة السابقة، والتقدير فأحكم اجلاهلية

حيث أن ؛ صحيح أن هذا خمالف لألصل من حيث أن حرف العطف زحلق عن مكانه لكنه أسهل من 

أضاف اهللا  أفحكم الجاهلية )) ((وقوله:  اإلنسان تربأ ذمته إذا قال إن هذه اجلملة معطوفة على ما سبق .

احلكم إىل اجلاهلية فما املراد به ؟ هل املراد أحكام أهل اجلاهلية كوأد البنات وما أشبه ذلك وحترمي بعض احمللالت 

،  كم املوصوف بأنه جهل ؟ نقول كال املعنيني حق لكن الثاين أعميعين احل أفحكم الجاهلية )) ((أو أن املراد 

الثاين أعم ألنه يشمل كل حكم مبين على جهل سواء كان من أحكام أهل اجلاهلية الذين هم العرب أو من 

؛ وكل ما خالف احلق ،   ؛ واجلهل هو عدم العلم ؛ وعلى هذا فيكون املعىن: أفحكم اجلهل يبغون أحكام آخرين

 ، فهو جهل أو جهالة ، إن كان عن غري علم فهو خالف احلق الذي هو حكم اهللا فهو جهل أو جهالةكلما 

أي يبتغون؛ وال خيفى أن  أفحكم الجاهلية يبغون )) (( فهو جهالة . جهل وإن كان عن علم ولكن خالف



املعمول إلفادة احلصر  حكم منسوخ وعامله يبغون فهو مفعول مقدم ليبغون يعين أفيبتغون حكم اجلاهلية ، وقدم

؛ ألن القاعدة عندنا أن تقدمي ما حقه  يعين كأن هؤالء ال يريدون إال احلكم اجلاهلية املبين على اجلهل أو اجلهالة

من اسم استفهام لكن هذا  ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )) ((مث قال:  التأخري مفيد احلصر .

ال أحسن من اهللا حكما، ولكن يأيت النفي بصيغة االستفهام ليكون أبلغ إذ االستفهام مبعىن النفي إذ أن معناه 

، يقول  يعين كأنه يتحدى كأن املتكلم يتحدى ديحأن النفي إذا جاء بصيغة االستفهام فإنه يكون مشربا بالت

ارد إذ أنه أروين حكما أحسن من حكم اهللا؛ فلهذا نقول إذا جاء النفي بصيغة االستفهام فإنه أبلغ من النفي 

، ال أحد أحسن من اهللا  ؟ اجلواب: ال أحد من أحسن من اهللا حكما )) (( يتضمن النفي وأيش ؟ والتحدي .

حكما؛ ألن حكمه جل وعال مبين على علم مبا يصلح للعباد ومبين على رمحة مبا ينفع العباد ال ميكن أن حيكم 

؛  ميكن ألننا نعلم أن حكمه صادر عن علم وحكمة ورمحةعلى عباده بشيء يكون ضررا أو عاقبته ضررا أبدا ال 

يوقنون باهللا وبأمسائه  لقوم يوقنون )) (( اجلواب ال أحد أحسن؛ لكن ملن ؟ من أحسن من اهللا حكما )) ((

؛ أما من عنده ضعف  وصفاته ومبا تقتضي هذه األمساء والصفات هؤالء ال يرون حكما أحسن من حكم اهللا

؛ وهلذا كان خلفاء الراشدون كانوا ال يتعدون  ى أن حكم غري اهللا أيش ؟ أحسن من حكم اهللاليقني فإنه قد ير 

حكم اهللا أبدا حىت إن الواحد منهم خياطب اخلليفة إذا زل عن حكم اهللا خطأ خاطبه وأخربه باحلق؛ لذلك نقول 

يرون أن حكم اهللا أحسن  ؛ أما ضعيف اليقني فإم ال إن تبني حسن حكم اهللا إمنا يكون ملن ؟ للموقنني

األحكام بل رمبا يعتقدون أن حكم اهللا قد مضى عليه الدهر واختلفت األمة واحتاجت إىل حكم جديد، وهؤالء  

العصر إصالح العصر إمنا  إن حممدا ليس خامت النبيني ألن دينه ال يشمل إصالح كأم يقولون بلسان احلال

، وإال ال ميكن أن شخصا موقن باهللا عزوجل ومبا  فار أو أتباع هلؤالءيصلح ذه القوانني اليت وضعها جهال أو ك

له من األمساء والصفات واألفعال واألحكام أن يرى أن حكم غري اهللا أحسن من حكم اهللا بل وال يرى أن حكم 

من وأحسن اسم تفضيل يعين فال ميكن ألي حكم  من أحسن )) ((غري اهللا مثل حكم اهللا؛ وهلذا جاءت اآلية: 

يف هذه اآلية الكرمية اإلنكار الشديد على  األحكام أن يساوي حكم اهللا فضال أن يكون أحسن من حكم اهللا .

ويؤخذ منه أي من فوائدها:  . أفحكم الجاهلية يبغون )) ((؛ يؤخذ من أين ؟ من قوله:  من بغى حكم غري اهللا

ومن  حكمة ورمحة .حكم اهللا الصادر عن علم و أن هؤالء القوم على عجب عظيم أن يبتغوا حكم اجلاهلية ويدع 

وبناء على ذلك هل يصح أن نصف  فوائد هذه اآلية: أن كل حكم خمالف حلكم اهللا فهو حكم جاهلي .

؟ أجيبوا يا مجاعة ؟ نعم كثري من املسلمني يصح أن  املسلمني اليوم جباهلية القرن الثالث عشر أو ال يصح

؛ القرن العشرين ؟ ما نعرتف بالقرن العشرين حنن  عين هذا القرن الثامن عشرنصفهم بأم جاهلية هذا العصر ي



؛ خامس عشر ؟ الثامن عشر هداكم اهللا ! صحيح خامس عشر  ؛ اهلجري خامس عشر نعرتف بالقرن اهلجري

 ، طيب الشك أن هؤالء يف أحكامهم وقوانينهم املخالف للشريعة الشك أم جاهلوا هذا القرن اخلامس عشر .

ومن أحسن  ((؛ لقوله:  أن حكم اهللا أحسن األحكام من فوائد هذه اآلية الكرمية:هم جاهلون شاءوا أم أبوا . 

ويرتتب على هذا أن اإلنسان إذا آمن بأن حكم اهللا أحسن األحكام استسلم حلكم اهللا  .من اهللا حكما ))

يرى أن حكم أحد هو أحسن األحكام ، وهذا حق أي إنسان  ورضي به متاما سواء علم احلكمة أم مل يعلم

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن حكم اهللا وإن تراءى لبعض الناس أنه ليس  فسوف ينقاد له وال يعار وال ميانع .

  بصاحل أو أنه يعيق التقدم  

  

  



ويرتتب  ومن أحسن من اهللا حكما )). ((؛ لقوله:  من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن حكم اهللا أحسن األحكام

على هذا أن اإلنسان إذا آمن بأن حكم اهللا أحسن األحكام استسلم حلكم اهللا ورضي به متاما سواء علم احلكمة 

 األحكام فسوف ينقاد له وال يعار وال ميانع .، وهذا حق أي إنسان يرى أن حكم أحد هو أحسن  أم مل يعلم

 ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن حكم اهللا وإن تراءى لبعض الناس أنه ليس بصاحل أو أنه يعيق التقدم

، قد يرتاءى إلنسان أن هذا احلكم  ؛ ألن العربة بالنهاية طئاالقتصادي أو اجتماعي أو غري ذلك فإنه يكون خا

، مثال اآلن كثري  يف النهاية الشك أنه هو الصاحل وأن علينا أن نصرب وستكون عاقبة محيدةال يصلح اآلن لكن 

؛ فنقول هذا وإن تراءى لكم  م ينمي االقتصاد من اآلخر من الناس أنه ال بأس بالتعامل بالربا ألنه على زعمه

ا كانت حاهلا ؟ جتد أن فيهم لكن عليه مفاسد كثرية وانظروا إىل الدول اليت تستعمل هذا ماذا عليها ؟ ماذ

طبقات متباينة غاية التبيان، هذا من أفقر الناس رمبا يأكل الرتاب من اجلوع والثرى من العطش واآلخر مثر ثراء 

؛ كل بسبب يعين هذا االختالف العظيم يف الطبقات كله بسبب التعامل احملرم؛ لكن لو أن الناس مشوا  زائدا

. .جتد مثال الغين ال يثين ثناء . ؛ عليه وآله وسلم ألمته لكان االقتصاد متوازنا على ما مسعوا النيب صلى اهللا

ويعطي الفقري من الزكاة وتكون احلال بني الغين والفقري متقاربة ال يرفع أحد على أحد لكن إذا سلطنا الشح على 

تميزة فسد اتمع أمنيا املعامالت واستبحنا كل شيء البد أن يكون هناك طبقات متميزة؛ وإذا وجدت طبقة م

ماله وأنه تعاظم عليه السيما إذا  الفقري يكره الغين ألنه يرى أنه من ، جتد الغين ميقت الفقري ويزدريه وحيتقره و  ووديا

؛ املوافق ألحكام الشريعة والقوانني  ، أبدا ؛ إذا القاعدة من أحسن من اهللا حكما ؟ ال أحد كان ال يؤدي الزكاة

، نقول هذا  هل نصفه بأنه أحسن األحكام ؟ املوافق للشريعة من القوانني هل نصفه بأنه أحسن األحكام ؟ ال

؛ فنصف هذه األحكام املطابقة  ؛ ألن حكم اهللا متقدم على القانون حكم اهللا ما نقول هذا حكم القانون

اهللا وأنه ال أحد أحسن منه وال جنعل وال جنعل املدح مصبا على القانون ألننا لو  يف القوانني بأا حكمللشريعة 

جعلنا املدح مصبا على القانون الغرت الناس بذلك وقبلوا أحكام القوانني على كل حال؛ لكن نقول هذا هو 

 أن الرسول ، يف الشرع ممقوت سبقه حىت ، الكذب يف القانون عند الدول ممقوت وال يرونه شيء حكم الشرع

عليه الصالة والسالم جعل الكذب من صفات املنافقني وقال إنه يهدي إىل الفجور وإن الرجل ال يزال يكذب 

،  ؛ النصح يف املعاملة حيث عليه الشرع والقوانني أيضا حتث عليه ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا

ومن فوائد  أن يكون املدح ال للقانون ولكن للشرع .؛ هنا جيب  الصدق حيث عليه الشرع والقوانني حتث عليه

، ويف  ، هذا يف العمليات الفقهيات هذه اآلية الكرمية: أنه ال جيوز لإلنسان أن يعارض أحكام الشرع بعقله

؛ ألنه إذا كان ال جيوز لإلنسان أن يعارض الشرع باألمور العملية اليت يدخلها  العقديات العلميات من باب أوىل



؛  س فاألمور العلمية اخلربية من باب أوىل ألن اخلرب ليس للعقل فيه جمال أبدا إال على سبيل العموم ميكنالقيا

، أخطئوا  وبناء على ذلك يتبني خطأ أولئك القوم الذين عطلوا صفات اهللا عزوجل من األشاعرة واملعتزلة وغريهم

، حكم لنفسه بأنه مستحق لكذا وأخرب  ه حكم؛ ألن اهللا إذا أخرب عن نفسه بشيء فمعىن ذلك أن خطأ عظيما

؛ أولئك القوم الذين حكموا على اهللا  ، فيجب علينا أن نقبله على ظاهره بدون أن نتعرض لتحريفه عباده به

بعقوهلم وقالوا هذا ال يقبله العقل فال نقبله ولو جاء به الشرع؛ ماذا يقولون يف اآليات ؟ يؤولوا حيرفوا وهم لو 

؛ لكن إذا قالوا إنه مستوى على  راحة لكانوا كفارا يعين لو قالوا إن اهللا مل يستوي على العرض مثال كفرردوها ص

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال يعرف حسن أحكام اهللا  العرش لكن معىن االستوى كذا فهذا تأويل وينظر فيه .

؛ وإذا شئت أن  حسن أحكام اهللا عنده أكثر وأشداإلنسان أشد يقينا كان بيان  ، وكلما كان إال ما عنده يقني

العلماء احملققني كيف يستنبطون األحكام الشرعية ما تقتنع به العقول ألم موقنون بأن  تعرف هذا فانظر إىل

الرد على من قال إن يف األحكام الشرعية يف ومن فوائد هذه اآلية:  حكم اهللا أحسن األحكام فيفتح اهللا عليهم .

ت خاصة ما خرج عن القياس مثل باب السلم باب اإلجارة وما أشبه ذلك؛ فنقول ليس يف األحكام املعامال

؛ بل كل األحكام الشرعية موافقة للقياس ولكن اهللا  الشرعية ما خيرج عن القياس، مرادنا بالقياس العقل والنظر

يا أيها  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  يفتح على من يشاء من عباده بعض الناس يفهم املوافقة وبعضهم ال يفهم .

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا  (( . الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ))

؛ ألنك إذا  ؛ فلماذا صدر بالنداء ؟ لتنيبه املخاطب اخلطاب اآلن مصدر بالنداء اليهود والنصارى أولياء ))

قد حيصل من املخاطب غفلة لكن إذا ناديته صار يف ذلك تنبيه له؛ فصدر اخلطاب بالنداء أتيت بالكالم مرسال 

 للحق كلما كان اإلنسان مؤمنا كان أحق  للتنبيه والعناية به مث وجه هذا النداء إىل الذين آمنوا لإلغراء واحلث ألنه

؟  ؛ ويش املعىن لكرمي عند بيتك ضيف، ووجه اخلطاب للمؤمنني إغراء به وحثا عليه كما تقول للرجل: يا أيها ا

توجيهه للمؤمنني إشارة إىل أن مقتضى اإلميان العمل  :ثانيا حتثه لكرمه ألنه كرمي حتثه على أن يكرم هذا الضيف .

، واخلطاب الذي يف اآلية هو النهي عن  ، أن مقتضى اإلميان العمل مبا دل عليه اخلطاب مبا دل عليه اخلطاب

  الفائدة الثالثة: أن خمالفة مقتضى اخلطاب مناف لإلميان . صارى أولياء .اختاذ اليهود والن

؟ هذا على حسب ما يقتضيه السياق قد يقتضيه منافيا لإلميان أصال  وهل هو مناف لإلميان أصال أو كماال 

؟ لتنبيه  نوجهه أوال ملاذا صدر اخلطاب بالنداءوقد يكون منافيا لإلميان كماال ؛ فعندنا اآلن أصل التوجيه 

، يعين هذا يغري  وملاذا وجه للمؤمنني ؟ إغراء حىت يعملون ، وبيان أن هذا اخلطاب جتب العناية به . املخاطب

وجه آخر ؟ لبيان  ، وما أشبه ذلك . ، املؤمن ال يكون خائنا ، املؤمن مثال ال يكون كذوبا اإلنسان أنت مؤمن



الوجه الثالث ؟ أن خمالفة مقتضى اخلطاب نقص يف  اخلطاب  . أن من مقتضى اإلميان أن يعمل مبدلول هذا

ال تتخذوا اليهود  (( ؛ نعم أن خمالفة مقتضى اخلطاب نقص يف اإلميان إما يف كماله أو يف أصله . اإلميان

، وكلهم  اليهود الذين يدعون أم أتباع موسى والنصارى الذين يدعون أم أتباع عيسى والنصارى أولياء ))

؛ ملاذا ؟ ألن من كذب رسوال فقد كذب  وا أتباعا ال ملوسى وال لعيسى بعد بعثة الرسول عليه الصالة والسالمليس

؛ هذه أقوهلا لكم دائما: من كذب رسوال فقد كذب مجيع الرسل شاء أو أىب، وأتيت لكم بشاهد  مجيع الرسل

نوح ما أدركوا من الرسل إال واحدا ومع  مع أن قوم كذبت قوم نوح المرسلين )) ((على هذا وهو قوله تعاىل: 

؛ ألن من كذب الرسول فقد كذب جنس الرسالة فيكون هؤالء الذين كذبوا نوحا  ذلك قال كذبوا املرسلني

،  مكذبني إىل آخر الرسل حممد عليه الصالة والسالم؛ إذا اليهود مكذبون ؟ جبميع الرسل، كافرون جبميع الرسل

إنا  ((اليهود مسوا بذلك إما نسبة ألبيهم يهودا أو إم من قوله تعاىل:  النصارى . ؛ وكذلك مكذبون مجيع الرسل

أما النصارى فقيل إنه من النصرة ألن عيسى عليه الصالة والسالم قال:  الذين هادوا أي رجعوا . هدنا إليك ))

ملعروفة يف فلسطني امسها وإما نسبة إىل البلد ا من أنصاري إلى اهللا قال الحواريون نحن أنصار اهللا )) ((

أي تتولون؛  أولياء )) (( من هذا وهذا وال منافاة .وجيوز أن يكون ـ فاهللا أعلم ـ الناصرة؛ ألن عيسى كان هنالك 

؛  ، واملعاونة ال فيما يعود إلينا بل فيما يعود إليهم ، املناصرة واملعاونة ولكن ما معىن التويل ؟ التويل مبعىن املناصرة

، إذا حارب النصارى أحدا  حياربوه من حارب هؤالء اليهود يعين إذا حارب اليهود أحدا حاربه املسلمونمثل أن 

؛ فالوالية هنا مبعىن املناصرة واملعاونة؛ بقي وهل يقال منه احملبة  ؟ احملبة الشك أا وسيلة  حاربه املسلمون وهكذا

؛ وهلذا أباح اهللا للمسلمني أن  بيعية ال تدخل يف هذاألن من أحب أحدا نصره لكن احملبة الط ؛ إىل املناصرة

واهللا  ((يتزوجوا من اليهود والنصارى ومن املعلوم أن الزوج مع زوجته البد أن يكون بينهما حمبة كما قال تعاىل: 

  بعضهم أولياء بعض )) ((قال:  . جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ))

، مبتداء؛ فاجلملة استئنافية وهي مع كوا استئنافية كالتعليل ملا  يا إخوان مبتدأ ؟ بعضهم )) ((عرب كيف ن

 بعضهم أولياء بعض )) ((قبلها يعين أم هم يتوىل بعضهم بعضها فال يليق بكم أن تتولوهم، اجعلوا الوالية هلم 

، ليس بعضهم  وهذا بالنسبة لكوم ضد املسلمني يعين هم جمتمعون على معاداة املسلمني لكن فيما بينهم ال

وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود  ((أولياء بعض بدليل قوله تعاىل: 

؛ وهذا الذي  هم أولياء بعضبعض ؛ لكن بالنسبة للمسلمني متعاونونفهم يكفر بعضهم بعضا )) على شيء

، اآلن جتد الدولة النصرانية تساعد الدولة اليهودية علنا وبكل صراحة  ذكر اهللا عزوجل موجود إىل يومنا هذا



، ومن هنا نعلم أنه جيب علينا حنن املسلمني أن نتخذهم أعداء كما ى اهللا تعاىل أن نتخذهم  ووقاحة وال يبايل

  أولياء .

  ثاق بني الدول ؟ عن املي السائل :

؛ لكن لو كان بينهم مثال العهد وصار املسلمون انضم إىل املسلمني طائفة  ، ال جيوز ، ال جيوز ال ال الشيخ :

  من الكفار وانضم إىل غري املسلمني طائفة أخرى حينئذ إذا نقضوا العهد مع حلفائنا فقد نقضوا علينا .

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى  ((يف قوله تعاىل:  بعض )) ((هل يصح الوقف على  السائل :

  ؟  بعضهم أولياء بعض ))أولياء 

(( ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم ؛ ألنك إذا قلت:  خيتلف املعىن فاألوىل أن نتصل الشيخ : 

  ، أظن مكتوب عليه وقف الزم . ذلك؛ فل جعلت اجلملة حالية يعين ال تتخذوهم يف هذه احلال أولياء بعض ))

  هل إذا قلنا أن احلكم للقضاء هل ينايف أن أصل التحكيم هللا تعاىل ؟ السائل :

 ، إذا حكم القضاء يعين قضاء القدري يعين إذا قضى اهللا عليه فال تقابل هذا باجلزع هذه ليست كهذه الشيخ :

   وجل. خط بل ارض مبا قدر اهللا عز، إذا قضى اهللا عليك مبا تكره فال تقابله باجلزع والس

لذين من أهل بعض املتأخرين مييز بني الكفار الذين حيادون اهللا ورسوله والكفار من أهل الذمة وقال ا السائل :

  ؟ ألة املواالة بني هؤالء وهؤالءيفرق يف مسو الذمة هم مواطنون , 

واملعاملة بالعدل فهذه جائزة فيمن ال يقاتلون يف الدين ؛ أما مسألة الرب  هذا غلط، املواالة ممنوعة دائما الشيخ :

؛ فيجوز أن نربهم وجيوز أن نقسط عليهم يعين أن نعاملهم بالعدل يعين نعاملهم  وال املخرجون من ديارهم

.  عنهم؛ لكن .. ؛ لكن ال يقع يف نفوسنا أننا سنكون هلم أولياء حنامي دوم ون بالقسط والعدل ال بأس

ين يف بالدنا حتت إمرتنا ويعطوننا اجلزية علينا أن مننع من العدوان عليهم ماداموا يف بالدنا لكن لو الذميون الذ

  خرجوا لسنا مسئولني عنهم .

  ما حكم تقنني الشريعة ؟ السائل :

 على كل حال مسألة تقنني الشريعة غري ترتيب ألبواب الفقه يعين مثال إذا جعلوا باب الطالق مثال موا الشيخ :

  يه مشكلة إال إذا كانوا يريدون أن يلزموا القضاة باحلكم ا سواء وافق اختيارهم أم ال .ف ما الشيخ :

  

يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون 



الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد اهللا فتنته فلن تملك 

  شيئا أولئك الذين لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ))من اهللا

.  

  فيها قراءتان أو ثالث ؟  ال يحزنك الذين )) ((قول اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  ؛  قراءتان الطالب :

  اتلومها ؟  الشيخ :

  . ال يحزنك )) (( و ال يحزنك )) (( الطالب :

   من املراد بالرسول ؟  الشيخ :

  ؛  حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم الطالب :

  حممد صلى اهللا عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه . الشيخ :

  أليش ؟ حملها من املعىن ؟ من الذين قالوا آمنا بأفواههم )) ((قوله:  الشيخ :

  اسم موصول الذين يسارعون .  الطالب :

  ؟ يقولون بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم )) ((من يصدق عليه هذا الوصف  الشيخ :

  ؛  هذا يصدق على املنافقني الطالب :

  بارك اهللا فيك جيد . الشيخ :

، واملعىن أم يسمعون الكذب من أحبارهم يقولون إن  يعين الالم للتعدية وتسمى أيضا الم التقوية الشيخ :

تكون الالم للتعليل واملعىن أم يسمعون من أجل أن يكذبوا فيقولون مسعنا ؛ وحيتمل أن  حممدا ليس برسول

  حممدا يقول كذا وكذا .

  هل ميكن أن حنمل اآلية على املعنيني ؟ الشيخ :

  ،  نعم حتمل عليهما الطالب :

  ؛ ألن هذا واقع منهم وهذا واقع منهم . حتمل عليهما مجيعا الشيخ :

  فيها ثالث قراءات أو أربعة ؟ قراءتان ؟ مها ؟  السحت )) ((قوله:  الشيخ :

  بضم اهلاء؛  السحت )) (( بسكون اهلاء، و السحت )) (( الطالب :

  . نعم الشيخ :

  ما املراد بالسحت ؟  الشيخ :



كل مال اكتسب بطريق حمرم؛ ومسي سحتا ؟ إما أنه هو نفسه ليس فيه بركة ويزول سريعا أو أنه إذا  الشيخ :

  زعت منه الربكة .خالط شيئا ن

القرظي ال يقتل به والعكس يقتل فبني اهللا تعاىل أم جائرون يف هذا احلكم وأنه املكتوب عليهم يف  الشيخ :

، هذا الذي يظهر من  هنا كيفية القصاص ال وجوب القصاص د؛ فيكون املراد باجل التوراة أن النفس بالنفس

  القصاص وأم إما أن يقتصوا وإما أن يعفو . ؛ وقيل: إن املراد أن اهللا فرض عليهم السياق

  طيب هنا ذكر أعضاء كم ؟ الشيخ :

  أربعة   الطالب :

  أربعة أعضاء لكن يف البدن أكثر من أربعة أعضاء فلماذا مل ينص عليها ؟ الشيخ :

  هذا على سبيل التمثيل ويكون الباقي على سبيل القياس . الطالب :

  ص على األعضاء األخرى ويقيس هذه عليها ؟ملاذا نص عليها ومل ين الشيخ :

؛ يعين كأم افرتقوا يف هذه األعضاء فبني اهللا عزوجل أن هذا، وكأن  أي نعم وحيتمل، ذكرناه لكم لكن الشيخ :

  األعضاء األخرى ليس عندهم فيها اختالف .

  هل يشمل كل اجلرح ؟  الجروح قصاص )) (( الشيخ :

  ؛  عند الفقهاء ال الطالب :

  ، اآلن أنت يف التفسري . ، الفقهاء بعدين ، ما علينا الفقهاء ال حنن نفسر اآلية الشيخ :

  ؛  يشمل كل اجلرح الطالب :

  كل اجلرح ؟  الشيخ :

  ؛  نعم الطالب :

  توافقون على هذا ؟ الشيخ :

  نعم .  الطالب :

 ملراد اجلروح اليت ميكن أن يقتص فيها ؟يعين ال يشمل كل اجلرح وإمنا يراد به ؟ ما هو الدليل على أن ا الشيخ :

  ؟ فإذا ال يقتص إال من جرح ميكن يقتص منه . (( الجروح قصاص ))أنا أسأل القصاص 

   ما هو الضابط عند الفقهاء يف اجلروح اليت يقتص منه ؟ هلا ضابط خمصوص عندهم ؟ الشيخ :

  كل جرح ينتهي إىل عظم . الطالب :

  والصحيح عندك  ما هو الصحيح ؟  الشيخ :



؛  أن كل جرح ميكن يقتص منه سواء وصل إىل العظم أم مل يصل القصاص فيه واجب، نعم وهو كذلك الشيخ :

  .تسكن وهي موجودة عندنا يف املصحف على القاعدة أن الم األمر إذا وليت واو  وليحكم )) ((

هل يؤخذ منه أن عيسى بن مرمي آخر  رهم بعيسى بن مريم ))وقفينا على آثا ((قول اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  أنبياء بين إسرائيل ؟

  ؛  نعم يؤخذ الطالب :

  يؤخذ ؟  الشيخ :

  ؛ أي لكن هل يؤخذ منه أن عيسى بن مرمي آخر أنبياء بين إسرائيل ؟  وقفينا أي أتبعناه الشيخ :

  نعم؛  الطالب :

  كيف ذلك ؟  الشيخ :

  ،  سبحانه وتعاىل أتبع موسى أنبياء بين إسرائيلألن اهللا  الطالب :

  ؛ أتباع عيسى ؟ ما هو واضح جدا الشيخ :

  يعين لو كان أحد بعد عيسى لكان هو املقفى ؟ هكذا تريد ؟ الشيخ :

  نعم الطالب :

  توافقون على هذا ؟   الشيخ :

  نعم  الطالب :

  لكان هو املقفى . على عيسى يعين لو كان هناك نيب بعده عين هذا ال ي الشيخ :

  أخذ الفقهاء رمحهم اهللا أن من ال أب له شرعا فإن أمه ترثه مرياث أب هل هذا صحيح ؟ الشيخ :

،  سواه إن اهللا جعل عيسى ابنا ملرمي وإذا كان ابنا هلا لزم أن تكون أبا وأما له ألنه مل ينسبه إىل أحد الشيخ :

  نقل لكم إن االبن الذي ليس له أب شرعا فأمه أبوه ؟  ؛ وأظنه شرحنا لكم ؟ أمل وهذا هو القول الراجح

  ؛  قلنا يف النسبة فقط الطالب :

  بالنسبة فقط ؟  الشيخ :

  ؛  نعم الطالب :

، فلو هلك عن أمه وليس له أب فإا ترث مرياث  ال حىت يف املرياث على القول الراجح حىت يف املرياث الشيخ :

  باقي لكوا أبا .، ترث الثلث لكوا أما وال أم وأب



ترد كثريا يف القرآن إما موصوفا ا القرآن وإما موصوفا ا غري القرآن  مصدقا لما بين يديه )) ((كلمة  الشيخ :

  ؟  مصدقا لما بين يديه )) ((فما معىن 

  ؛ ألنه يصدق ما قدمه مصدقا لما بين يديه )) (( الطالب :

  ملا قدمه ؟   الشيخ :

  نعم . الطالب :

  يعين مصدقا ملا سبقه ؟  الشيخ :

  ؛   نعم الطالب :

  فما معىن مصدقا له ؟  الشيخ :

  ؛  مصدقا له يبني أنه حق الطالب :

  كيف يصدقه ويبني أنه حق ؟ كالمها ملعىن واحد ؟ الشيخ :

  ،  يصدق يعين يشهد بصدقه الطالب :

  ؛ ويؤيده معىن فردي هذا واحد الشيخ :

  ؛  ومصدق ملا جاء فيه من األخبارمصدق ألصله  الطالب :

  كيف ما جاء به األخبار ؟ الشيخ :

؛  يعين عن األمم السابقة وعن األمم الالحقة ما جاءت به األخبار فالقرآن جاء بتصديق هذه األخبار الطالب :

  ما هو بواضح . الشيخ :

به الكتاب السابق؛ أفهمت؟  ؛ يصدقه يشهد لوقوع ما أخرب يعين يصدقه يشهد بأنه حق، هذه واحدة الشيخ :

  نعم،  الطالب :

  طيب . الشيخ :

  ملاذا خص املتقني ذه املوعظة مع أن الشرائع موعظة لكل الناس ؟ وموعظة للمتقين )) ((قوله:  الشيخ :

  ؛  ألم املنتفعون به الطالب :

  ألم املنتفعون به أحسنت . الشيخ :

  بالكتب السماوية ؟ وعظة التقوى يف اإلنسان زادت املهل يؤخذ من هذا أنه كلما زادت  الشيخ :

   ؛ نعم الطالب :

  كيف ذلك نريد قاعدة نستفيد منها ؟ الشيخ :



؛  هذه قاعدة ذكرناها لكم يا إخوان: احلكم املعلق بوصف يزداد قوة بقوة ذلك الوصف ونقصا بنقصانه الشيخ :

  كرم يستحق من إكرامه .، فكلما كان أ واضح ؟ لو قلت مثال: أكرم الرجل لكرمه

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

عليه فاحكم بنيهم بما أنزل اهللا وال تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو 

فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى اهللا مرجعكم جميعا فينبئكم شاء اهللا لجعلهم أمة واحدة ولكن ليبلوكم 

  . بما كنتم فيه تختلفون ))

  من اإلعراب ؟  مصدقا )) ((ما موقع  مصدقا لما بين يديه )) ((قوله:  الشيخ :

  حال ؛ الطالب :

  من أين ؟  الشيخ :

  . الكتاب )) ((من   الطالب :

  املراد به ؟ اب ))لما بين يديه من الكت ((وقوله:  الشيخ :

  ؛  الكتاب السابقة الطالب :

  يعين كل الكتب ؟  الشيخ :

  نعم . الطالب :

   معناها ؟ مهيمنا عليه )) (( الشيخ :

  مهيمنا يعين مسيطر عليه . الطالب :

   هل يف هذا الوصف ما يدل على أن الكتاب الكرمي القرآن ناسخ جلميع ما سبقه من الكتب ؟ الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  توافقون على هذا ؟  الشيخ :

  نعم . الطالب :

متعلقة  عما جاءك من الحق )) ((كيف نعرب   وال تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق )) ((قوله:  الشيخ :

  بأيش ؟

  ؛  فتعرض عما جاءك من احلقوال تتبع أهوائهم متعلقة مبعىن وال تتبع أهوائهم  الطالب :

  عادال عما جاءك من احلق .ال تعرض صعب،  الشيخ :

  كيف وصف األحكام اليت يعتقدوا بأا هواء ؟ الشيخ :



  ألا ليست مبنية على شرع صحيح  الطالب :

  يعين أن متسكهم ا ؟  الشيخ :

  باتباع أهوائهم يعين بعد ما جاء اإلسالم جيب أن يتحاكموا إىل اإلسالم . الطالب :

  نهاج ؟ املعىن يعين هل هو من باب الرتادف أو من باب عطف التباين ؟ما الفرق بني الشرعة وامل الشيخ :

  ؛  ؛ أما املنهاج فهو ما تسلكه األمة لتطبق هذه الشريعة الشرعة . .صاحل للجمع الطالب :

  إذا الشرعة شريعة واملنهاج التمسك بالشريعة . الشيخ :

  هل يف اآلية رد على القدرية ؟  الشيخ :

  ؛  ولو شاء اهللا )) ((؛ لقوله تعاىل:  نعم الطالب :

  ؟  ولو شاء اهللا )) ((بس  الشيخ :

  ،  ولو شاء اهللا لجعلكم أمة واحدة )) (( الطالب :

  يعين على دين واحد ؟  الشيخ :

وجل أثبت أن اختالفهم مبشيئة اهللا سبحانه وتعاىل وكفر من كفر وإميان من آمن هو إمنا هو  أن اهللا عز الطالب :

  ملشيئة اهللا سبحانه وتعاىل .با

وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا وال تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

بعض ما أنزل اهللا إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس 

  أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )). لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن

  كم قراءة فيها ؟  وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ،  قل واحدة الطالب :

  واحدة  الطالب :

  ؛  خطأ  الشيخ :

  فرائتان  الطالب :

  ؟  ما مها الشيخ :

   أن احكم )) (( الطالب :

  ثانية  الشيخ :

  ؛  أن احكم )) (( الطالب :



ملاذا حركت  أن احكم )) ((؛ ألن الذي يليها مهزة وصل؛ لكن  بالكسر واضح أن احكم )) ((قراءة  الشيخ :

، بطل السباق  أن حيرك مثل هذا بالكسر ؟ هذه ما ذكرا حقيقة الذي عرفه هو بطلبالضمة مع أن القاعدة 

  ؛ وإن مل يسابق

  مراعاة أليش ؟  الشيخ :

  ،  كافمراعاة حلركة   الطالب :

  وأن احكم )). ((صحيح يعين متابعا ملا بعدها  الشيخ :

ماذا يفيد تكرار النهي عن ابتاع  وال تتبع أهوائهم )) ((ويف اآلية األوىل  وال تتبع أهوائهم )) ((قوله:  الشيخ :

  هوى هؤالء ؟

  ألن اليهود حريصون على أن يتبع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أهوائهم ؛  الطالب :

  يعين شدة احلذر من اتباع هوى الكافرين ، كذا ؟  الشيخ :

  نعم . الطالب :

  كيف نعرا ؟  أن يفتنوك )) ((قوله:  الشيخ :

  األول  الشيخ :؛  فيها وجهان الطالب :

   احذرهم )) (( الطالب :

  ،  ، وتعرف إن البدل هو املقصود باحلكم احذر فتنتهميعين  الشيخ :

  التابع المقصود بالحكم بال     واسطة هو المسمى بدال                                  

  إذا فاملعىن احذر فتنتهم . 

  ما املراد بالفتنة هنا ؟  الشيخ :

  السد . الطالب :

  هل يف اآلية ما يدل على أن املعاصي سبب لالحنراف ؟ املعاصي سبب لالحنراف ؟  الشيخ :

   نعم . الطالب :

  من أين تأخذه ؟ الشيخ :

  ؛  فاعلم أنما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم )) ((من قوله:  الطالب :

اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن تولوا فاعلم أنما يريد  ((توافقون على هذا ؟ يقول يؤخذ من قوله:  الشيخ :

  . وموعظة للمتقين )) ((وكذلك سبقت  ))



معرضا عن كتاب اهللا عزوجل إما عن تالوته اللفظية أو هل يؤخذ من اآلية أن اإلنسان إذا رأى نفسه  الشيخ :

  تالوته املعنوية أو تالوته العملية فإنه جيب أن يعاجل نفسه ؟

  يؤخذ منه ؛  الطالب :

  سبب هذا اإلعراض هو املعاصي نعم .وأن  الشيخ :

يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون 

تم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد اهللا فتنته فلن تملك الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتي

 من اهللا شيئا أولئك الذين لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ))

.  



يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون 

؛ الشيء الثاين أرى كثريا من إخواننا  واحدة، هذه  ألا ختل يف املعىن ؛ ال يا أخي الصلة هذه غلط . ))الكلم 

، وهذا  القراء اآلن إذا انقطع م النفس أعادوا ما قبل األخري بكلمة أو كلمتني مع أن ما يعيدونه له تعلق مبا قبله

؛ والذي نرى أن انقطاع النفس  نفسه يف املكان هذا قصيقتضي إما التسلل وأن يبدأ اإلنسان من أول اآلية مث ين

يعين بعض الناس  اا كان العذر يبدأ من حيث انقطع اللهم إال إذا نقطع يف كلمة بني حروفها فهنا ال بأس إذ

أن الصحابة  أعتقد يقرأ أربع آيات مخس آيات وتكون اخلمس عشر آيات ألنه يكرر، هذا ما هو صحيح وال

خيتلف  لم يأتوك يحرفون )) (( ربط ألن ؛ ولذلك ملا التزم بعض القراء هكذا اآلن األخ عبد اهللا فعلوا مثل هذا

يحرفون  (( . نعم استمر ؟ يحرفون الكلم عن مواضعه)) لقوم آخرين لم يأتوك )) (( ((؛ لكن الوقف  املعىن

من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد اهللا فتنته فلن تملك الكلم 

 لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ))من اهللا شيئا أولئك الذين 

.  

هل هي مجلة مستأنفة أو معطوفة على قوله:  ومن الذين هادوا سماعون )) ((قول اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  ؟ من الذين قالوا آمنا بأفواههم )) ((

  االثنني ؛  الطالب :

يعين ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا ؟ طيب إذا قلنا  الشيخ :

  ؟  سماعون )) ((هكذا فيكف نعرب 

  ،  خرب الطالب :

  ؛ من يعرف ؟  ، مادام جار وجمرور قبلها ما يصح خرب ما يصح ؟ خرب الشيخ :

  ؛  خرب مبتدأ الطالب :

  ؟  من الذين قالوا آمنا فأفواههم )) ((لناها عطفا على خطأ ؛ إذا جع الشيخ :

  حال مرفوع  الطالب :

   من الذين هادوا )) ((، هذا إذا جعلنا  ال الشيخ :

  ؛  خرب مقدم الطالب :

  خرب ؛ خرب أليش ؟  الشيخ :



  حمذوف؛  خرب ملبتدأ الطالب :

  والتقدير ؟  الشيخ :

  ؛  هم الطالب :

ومن الذين  ((،  آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوم ومن الذين هادوا هم مساعون للكذبمن الذين قالوا  الشيخ :

يعين هم  سماعون )) ((مث تقول  الذين قالوا آمنا بأفواههم )) ((تقف ألا معطوفة على ؟ على  )) هادوا

صفة ملوصوف حمذوف وهو  سماعون )) ((خرب مقدم صارت  من الذين هادوا )) ((مساعون أما إذا جعلنا من 

  ، والتقدير: ومن الذين هادوا قوم مساعون للكذب . املبتدأ

  الالم هنا هل هي للتعليل وال للتقوية ؟ سماعون للكذب )) (( الشيخ :

  لالم للتعليل،  الطالب :

  إذا كانت للتعليل ماذا يكون املعىن ؟ للتقوية ؟ كيف ؟ أين أنت ؟ . الشيخ :

هو رأيكم يف قول بعض املعاصرين إن احملكم الذي تبىن عليه األصول والقواعد العامة يف الشرع يقول ما  السائل :

  ال يتجاوز واحدا يف املائة وأن املتشابه يقدر حبوايل تسع وتسعني ولذلك نرى هذا االختالف الكبري بني الفقهاء ؟

عرف وإال فاملتشابه ما ميثل واحد يف ، وأن كل شيء عنده مشتبه ألنه ال ي أقول هذا يدل على جهله الشيخ :

من لم يجعل اهللا له نورا فما له من نور  ((؛ لكن اهللا يقول:  املائة من أدلة الشرع، كلها احلمد هللا واضحة وبينة

(( .  

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض  (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

يتولهم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ومن 

روا في سيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أ

م لمعكم حبطت أعمالهم أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أيمانهم إنه

  . فأصبحوا خاسرين ))

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى  ((، قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ؟ ، فالكالم أوال ملاذا صدر اخلطاب بالنداء سبق لنا قريبا أن اهللا تعاىل إذا قال: يا أيها الذين آمنوا . أولياء ))

، وهو نوع من التنبه لكن ليس جمرد التنبيه بل يكون دليال على  نبه ؟ نعم لبيان أمهية ما سيخاطب به اإلنسانت

احلث  فله فوائد: يا أيها الذين آمنوا )) ((؛ وسبق لنا أنه إذا علق باإلميان  أمهية ما يوجه إليه ذا اخلطاب

لداللة على أن هذا العمل من مقتضى إميان . والثالث من ؟ أن الثاين ل واإلغراء كأنه قال: إلميانكم افعلوا كذا .



ال تتخذوا  (( ؛ إذا احلمد هللا ما حيتاج نتكلم عليها ألا واضحة . خمالفة مقتضى اخلطاب ينايف كمال اإلميان

أو اختذ ، وتتخذ  مفعول ثاين أولياء )) (( ، و مفعول األول اليهود والنصارى )) اليهود والنصارى أولياء )) ((

  ؛ واليهود أتباع موسى كما يزعمون والنصارى أتباع عيسى . يعين هذا الفعل معناها التسيري أي ال تسريوهم أولياء

؛ وهلذا منع من الصرف لوجود األلف ألف التأنيث املمدودة أولياء؛ فما معىن  مجع ويل ووزنه أفعال أولياء )) ((

؛ لكن ال ميكن أن نفهم أو أن حندد املعىن يف موضع إال  اللغة العربيةأولياء ؟ الويل يطلق على معان متعددة يف 

هذه والية هلا معىن؛ السيد ويل عتيق، هذه والية  السلطان ولي من ال ولي له ) (، فمثال  أن نتتبع املواضع كلها

؛ فما هي  ة هلا معان متعددة؛ املهم أن الوالية يف اللغة العربي والية هلا معىن  فإن اهللا هو مواله )) ((؛  هلا معىن

الوالية اليت ى اهللا أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء ؟ هي املناصرة ، أن نناصرهم سواء ناصرناهم على مسلمني 

، فال حيل لنا أن نناصرهم على كافرين ما مل يكن يف مناصرتنا إياهم على هؤالء الكافرين مصلحة  أو على كافرين

مصلحة مثل أن تكون حرب بني كافرين وكافرين ويكون الطرف الثاين أكثر إساءة إىل  ، فإن كان فيه لإلسالم

؛ ألن هذا من باب  املسلمني من الطرف اآلخر فهنا ال بأس أن نناصرهم ال ملصلحتهم ولكن ملصلحة املسلمني

؛ ويأيت إن شاء اهللا  ملعاونة؛ إذا أولياء مجع ويل، واملراد بالوالء هنا أيش ؟ املناصرة وا دفع أشر األمرين بأخفهما

يعين بعض اليهود أولياء بعض، بعض  بعضهم أولياء بعض )) ((قال:  تعاىل ما يتفرع على ذلك يف الفوائد .

  . ؛ ألم على ملة واحدة وعلى طريق واحد فال بد ملقتضى الفطرة أن يتوىل بعضهم بعضا النصارى أولياء بعض

 أولياء بعض النصارى يعين أن النصارى واليهود بعضهم أولياء بعض ؟وهل يشمل ذلك بعضهم أي اليهود 

الظاهر أن اآلية تشمل هذا بل لو قيل إن هذا هو املتبادر لكان أوىل ألن النهي عن الطائفتني فيكون بعضهم أي  

 ؛ وإن كان اليهود يقدحون يف النصارى والنصارى كل طائفة من هؤالء وهؤالء أولياء بعضهم أولياء بعض

 قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء )) ((يقدحون يف اليهود 

بعضهم أولياء  ((؛  ، يوايل بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا على املسلمني لكنهم ضد املسلمني شيء واحد

ء بعضهم أولياء بعض فال يليق ألن هؤال ؛ هذه اجلملة كالتعليل للنهي يعين ال يليق بكم أن تتولوهم بعض ))

هذا حتذير شديد ووعيد شديد  ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) (( بكم أيها املسلمون أن تكونوا أولياء هلم .

على أن من توالهم فإنه منهم؛ لكن هل هو منهم يف الظاهر ؟ نعم هو منهم يف الظاهر الشك بسبب املعاونة 

الباطن ؟ نقول ميكن قد تكون هذه املناصرة واملعاونة تؤدي إىل احملبة مث إىل واملناصرة ؛ لكن هل يكون منهم يف 

يا أيها الذين آمنوا ال  ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  اتباع امللة ألن الذنوب جير بعضها بعضا؛ أما ظاهرا فاألمر ظاهر

 الظاهر هم مع اليهود مثال ؛ لكن يف يعين يف الباطن تتولوا قوما غضب اهللا عليهم ما هم منكم وال منهم ))



يف أيش؟ يف الظاهر ورمبا  من يتولهم منكم فإنه منهم )) ((إذا  واملراد به املنافقون يف اآلية اليت سقناها آنفا .

 من يتولهم )) ((وهنا إشكال وهو  يؤدي ذلك إىل الباطن ومشاركتهم يف عقائدهم ويف أعماهلم وأخالقهم .

فتحة الالم ليس من ؟   من يتولهم )) ((، جتزم الفعل وهنا جند أن الفعل مفتوح  املعروف أن من الشرطية جتزم

؛ ألن آخر الفعل حمذوف؛ إذا هذه جمزومة لكن حرف  اإلعراب ؟ أسألك اآلن فتحة الالم ليست فتحة إعراب

 فإنه منهم ))ومن يتولهم منكم  ((، وأصل هذا لو ال من لقيل: يتوالهم باأللف  املعتل جيزم حبذف حرف العلة

ومن يتولهم  ((اجلملة هنا استئنافية بالشك وهي كالتعليل يف قوله:  )) إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين (( .

والظلم أصله  )) إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين ((،  كأنه قال: من يتوهلم منكم فإنه ظاملمنكم فإنه منهم )) 

لم  ((واألخ يبني لنا معىن قوله:  الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ))كلتا  ((النقص ومنه قوله تعاىل: 

واضرب لهم مثال رجلين جعلنا ألحدهما جنتين من أعناب وحففناهما  ((؟ ال، جنتني  تظلم منه شيئا ))

مل  ؟ يعين لم تظلم )) ((معىن  )) بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا

، أصل الظلم هو النقص والظامل ناقص؛ ألنه مل يأت مبا جيب عليه فهو باخس  ؛ إذا أصل الظلم النقص تنقص

الناقصني أنفسهم حقها وذلك بإقحامها باملعاصي إما برتك الواجبات وإما  الظالمين )) ((؛ إذا  نفسه حقها

إذا اقرتنت باملشتق فهي اسم  " أل" تعلموا أن  هنا أل أليش ؟ جيب أن الظالمين )) ((وقوله:  بفعل احملرمات .

كلما اتصلت أل مبشتق اسم فاعل    ؛ يقول ابن مالك: وصفة صرحية صلة أل  ؛ ؛ أليس كذلك ؟ بلى موصول

 ؛هنا اسم موصول " أل" ، امسا موصوال ما هو حرفا، امسا موصوال ؛ إذا  واسم مفعول فإا تكون امسا موصوال

 يعين كل ظامل الظالمين )) ((فيكون ؛ وعلى هذا  وعندنا أصل بل عندنا قاعدة أن األمساء املوصولة تفيد العموم

؛ أما هداية البيان فهي ثابتة لكل أحد حىت الكفار قد  ؛ واهلداية هنا هداية التوفيق ، فإن اهللا تعاىل ال يهديهم

أتى على اإلنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا  هل ((؛ اقرأ قول اهللا تعاىل:  هداهم اهللا عزوجل

يعين خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا )) 

هم وأما ثمود فهدينا ((؛ واقرأ قول اهللا تعاىل:  هو مهدي هداه اهللا السبيل بينها له سواء كان كافرا أو شكورا

هداية التوفيق وال هداية البيان ؟ هداية  ال يهدي القوم الظالمين )) ((إذا  فاستحبوا العمى على الهدى ))

يف هذه اآلية الكرمية: بيان أمهية جتنب اختاذ األولياء من اليهود والنصارى؛ ووجه ذلك أن اهللا صدر  التوفيق .

ومن فوائدها:  هود والنصارى أولياء من مقتضيات اإلميان .ومن فوائدها: أن اجتناب اختاذ الي اخلطاب بالنداء .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  أن اختاذهم أولياء يوجب نقص اإلميان ورمبا يوجب حمول اإلميان ورمبا كماله .

حدة وكلتا ، امللة الوا ؛ وهل املراد امللة الواحدة أو كلتا امللتني ؟ العموم اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض



ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  .والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ))  ((؛ يدل لذلك قول اهللا تعاىل:  امللتني

؛  واإلرث مبين على الوالية أولياء بعض )) ((؛ لقوله:  النصراين يرث من اليهودي واليهودي يرث من النصراين

وإىل هذا ذهب   ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجل ذكر ) (وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

ولعل قائال يقول: إن أهل الكتاب  كثري من العلماء وقال إن الكفر ملة واحدة فريث الكفار بعضهم من بعض.

نه والقول الثالث يف املسألة أ . يرث بعضهم بعضا ألم يشرتكون يف كوم أهل كتاب خبالف اوس مع الكتايب

؛ لقول النيب صلى اهللا عليه  ؛ وهذا القول أصح األقوال ال يرث اليهودي من النصراين وال النصراين من اليهودي

ومن فوائد هذه  والشك أن اليهود على ملة والنصارى على ملة . ال يتوارث أهل ملتين شتى ) (له وسلم: آو 

؛ ألنه إذا   هم بعضهم أولياء بعض يف مضادة املسلمنياآلية الكرمية: بيان أن النصارى واليهود وسائر الكفار كل

كان هذا بني اليهود والنصارى وبعضهم يضلل بعضا ويقول ليس على شيء أي ليس على شيء من الدين فما 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه جيب على املسلمني احلذر من أعدائهم وأن يدعوا اخلالف بينهم  بالك بغريهم .

الكرمية: التحذير من مواالة  ومن فوائد هذه اآلية حدة على أعدائهم الذين يصرحون بالعداوة .حىت يكونوا يدا وا

وعلى هذا يدل على أن توليهم من كبار الذنوب  . ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) ((اليهود والنصارى؛ لقوله: 

؛ إذا  من غش فليس منا ) (عليه وآله وسلم: ءة منه فهو كقول الرسول صلى اهللا ؟ نعم؛ ألن كونه منهم كالربا

لكن هل يدخل يف ذلك أن يستعني  ؛ والوالية كما قلنا املناصرة . اختاذ اليهود والنصارى أولياء من كبائر الذنوب

م اإلنسان على شيء خاص مثل أن يكون هناك مهندس يهودي أو نصراين ويستعني به على إحكام البناء أو 

، أشعر بأين أعلى  ؛ ألن هنا وإن استعنت به أشعر بأين أعلى منه ما أشبه ذلك ؟ اجلواب: ال إحكام املكينة أو

؛ ومع ذلك فمىت أمكن أن يتخذ اإلنسان أحدا عامال من املسلمني فهو أوىل  منه وأنه عندي مبنزلة األجري

خير من مشركة ولو ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وألمة مؤمنة  ((، كقول اهللا تعاىل:  بالشك

موسى األشعري رضي اهللا عنه أن يتخذ كاتبا  وألن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنكر على أيب أعجبتكم ))

نصرانيا حىت إنه ملا قدم إىل عمر رضي اهللا عنه كتابة هذا النصراين أعجبته كثريا ألا كتابة جيدة وحسابات 

، من  ؛ فغضب قال: مه يا أمري املؤمنني إنه ال يدخل املسجد ، قال فقال أليب موسى هات كاتبمتاما  ةمنضب

؛ وأحل عليه أبو موسى قال هذا رجل ؛ قال كيف تأمنه وقد خونه اهللا ؟ وأنكر عليه كثريا هذا ؟ قال هذا نصراين

جيد؛ قال له مات النصراين والسالم؛ يعين يفرض أنه اآلن مات ماذا تكون حالك اآلن ؟ وهو سيموت إن 

أو آجل؛ فانظر كيف كان خليفة الراشد حيذر من أن يوىل غري املسلمني أحوال املسلمني يعين ال جيوز أن عاجل 

، هذا خيانة الشك ألنه كيف جيعل  جنعلهم مثال أمينا على بيت املال أو أمينا على أشياء تتعلق بعموم املسلمني



؛ ألن  أما الشيء اخلاص فال، ال بأس به هذا الذي خونه اهللا عزوجل ؟ فيجعل أمينا على أحوال املسلمني؛

؛ لكن شيء عام هذا ال جيوز بأي حال من األحوال ألنه مهما تظاهر  الصحابة اختذوا خدما من غري املسلمني

  الكافر بالنصح لك فاعلم أنه عدو .

  وهل من املواالة أن نستعني م على أعدائنا ؟  السائل :

ألن النيب صلى اهللا عليه وآله  ؛ يهم نستعني م بشرط أن نأمن خيانتهم؛ إذا احتجنا إل اجلواب: ال الشيخ :

، كانوا مع الرسول صلى اهللا  ؛ من حلفائه ؟ حلفائه خزاعة وسلم كان له حلفاء حني عقد الصلح مع املشركني

م ذلك اعتربه عليه وآله وسلم حىت إن قريشا ملا اعتدت على خزاعة وهم كفار اعترب النيب صلى اهللا عليه وآله وسل

؛ فاملهم أن االستعانة م إذا دعت احلاجة إليها جائزة بشرط أيش ؟ أن نأمن خيانتهم  نقضا للعهد وغزا قريشا

  فإن مل نأمن فإنه ال جيوز .

  ؟ مودموهل من مواالم  السائل :

ال تجد قوما  ((ال: ؛ وهلذا ق حىت تكون املودة متبادلة أعين طلب مودم مودمنعم من مواالم  الشيخ :

؛ ألن املواد  فتكون املوادة بني الطرفني يوادون )) ((ومل يقل: يودون، قال:  يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون ))

ال بد أن يبذل ما تكون به املودة وإذا بذل ما تكون به املودة فهذا املبذول ال يريد أن يذهب هباء البد أن يكون 

(( ال تجد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون ؛ لذلك نقول موادم حرام ال حتل  على حساب شيء ما

  .من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم )) 

  وهل من الوالية أن حنبهم إذا صنعوا شيئا نافعا للعباد ؟ السائل :

، إذا فعلوا ما فيه مصلحة للبشرية فالبد أن  ال حنب فعل الشك؛ على كل ح ما تكون مواالة ؟ نعم الشيخ :

؛ أما أن حنبهم هم فهذا فيه نظر يعين حنبهم ألجل فعل هذا اخلري ما هو على  حنب فعله ألنه خري ومصلحة

؛ بل حنب ما  ؛ لكن ما فعلوه من اخلري ال ميكن أن ننكره وأن نقول ما فعلوا شيئا سبيل العموم فهذا فيه نظر

، ما حنبهم  ؛ حنبهم على صنع الطائرات ؟ ال ؛ هم اآلن مع األسف الشديد يصنعون لنا طائرات علوه من اخلريف

هم لكن حنب فعلهم يعين صنع الطائرات حنبه ونود أن يزيدونا من الطائرات اجليدة؛ لكن أما أن حنبهم هم فال ؛ 

يريدون مصلحتهم لكن مادام فيها خري حنب فعلهم ،  مع أننا نعلم أم إذا صنعوا ذلك فإم يريدون مصلحتهم

  إذا كان خريا .

  هل من مودم أن نبيع ونشرتي معهم ؟ السائل :

  ،  ال، يا مجاعة يستفيدون الشيخ :



  يشرتون شيئا بعشرة ويبيعون لنا بعشرين هل يعترب هذا من واليتهم ؟ السائل :

، الرسول عليه الصالة والسالم أعبد الناس هللا  والسالم اشرتى منهمال، ملاذا ؟ ألن الرسول عليه الصالة  الشيخ :

مع أم سيكسبون لكن هذا الشيء ما يتعلق باملودة وال باحملبة وإمنا يفعله اإلنسان أليش ؟ اشرتى منهم 

؛  هموإن كسبوا  الكفر ال تعترب من املواالة ةشركا ة؛ وعلى هذا فمعاملة الشركا ملصلحتهم، يفعلون ملصلحتهم

  ألننا حنن أيضا لن نعاملهم ولن نشرتي منهم إال ملصلحتنا الشك .

؟ يعين لو نزل بك كافر وأكرمته إكرام ضيف هل يكون هذا من  هل من مواالم أن نضيفهم إذا السائل :

  مواالم ؟

ولم يخرجوكم من ال ينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين  ((؛ ألن اهللا قال:  ال، ال يكون الشيخ :

إن اهللا يحب المقسطين إنما ينهاكم  ((هذا عدل  (( وتقسطوا إليهم ))،  وهذا إحسان دياركم أن تبروهم ))

وهذا ظاهر  )) اهللا عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم

أن نتوالهم يف أي  فليس من احلكمة همويظاهرون علي همر واحلكمة إذا كانوا يقاتلوننا يف ديننا وخيرجون من ديا

  حال من األحوال .

  هل من مواالم أن نشاركهم يف أفراحهم ؟ السائل :

؛ مناصرة ؟ إن قلتم نعم  نعم؛ ما أسرع اإلجابة ؛ ويش عندك يا سليم ؟ املشاركة يف األفراح يعد مناصرة الشيخ :

العبادة وشعائر الدينية فالشك أن مشاركتهم يف هذه األفراح نوع من ؛ أما ما يتعلق ب خطأ وإن قلتم ال خطأ

، وهذا  ، يف هذه املناسبات الدينية كأمنا تقول إنكم على حق املواالة واملناصرة ألنك إذا شاركتهم يف هذه األعياد

تذهب إذا مل يكن ؛ أما املشاركة يف أفراح أخرى ككافر ولد له ولد فجعل له وليمة ودعاك فال بأس أن  ال جيوز

؛ أما إن مل  ، إن حصل الفتنة ال يف ذلك فتنة له بأن يقول أنا أدعوا املسلمني أدعوا كرباء املسلمني ويأتون إيل

  حتصل الفتنة وكانت املسألة عادية فليس هذا من مواالة وال من املناصرة .

  جار لك أكرمته وهو كافر هل يكون من املواالة ؟ السائل :

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر  (؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال:  هذا ليس من املواالة ال، الشيخ :

؛ املهم على كل حال من هنا نعرف إن   مث إن إكرامك إياه رمبا يكون سببا لدخوله يف اإلسالم فليكرم جاره )

؛ لكين قلت لكم إال  ا يعود إليهم بالنفع فهذا حرامكلمة مواالة اليت ى اهللا عنها هي مواالة باملناصرة واملعاونة مل

  إذا عاوناهم ونصرناهم على من ؟ على من هو أشد إيذاء للمسلمني منهم فهذا ال بأس به.

  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من توالهم فهو منهم .



  ويتفرع على هذا: التحذير الشديد من توليهم .

  م ؟هل من توليهم التشبه  السائل :

وألن التشبه م يعطيهم فرحا وسرورا ويرون أم مستعلون  من تشبه بقوم فهو منهم ) (نعم، الدليل ؟  الشيخ :

  . على غريهم ألن غريهم صار مقلدا هلم آخذا م مبا يتحلون به من أخالق أو غريها

إن اهللا ال يهدي القوم  ((؛ لقوله:  الظامل؛ لكون اهللا تعاىل ال يهدي  ومن فوائد اآلية الكرمية: التحذير من الظلم

والشرك ظلم  ،فإن قال قائل: ما اجلمع بني هذه اآلية وبني من هداهم اهللا تعاىل من أهل الشرك . الظالمين ))

اهللا ما اجلواب  يعبد األصنام وهداهيسجد األصنام و من كان الصالة والسالم عظيم ومع ذلك يف عهد النيب عليه 

؛ لقول اهللا  الذين حقت عليهم كلمة اهللا م، واملراد  لك أن هذه اآلية مقيدة بآيات أخرىاجلواب عن ذ ؟

فتكون هذه اآلية املطلقة  )) ... إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون ولو جاءتهم كل آية ((تعاىل: 

من يضلل اهللا فال هادي له  ((؛ فهذا ال ميكن أن يهديه أحد  أو العامة مقيدة بأيش ؟ ملن حقت عليه كلمة اهللا

ال يهدي القوم  ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على القدرية . ويذرهم في طغيانهم يعمهون ))

فإن يف ذلك داللة واضحة على أن أمر العباد بيد اهللا عزوجل ـ نسأل اهللا لنا ولكم اهلداية ـ أمر  الظالمين ))

، ومدبر يف األمور االختيارية واألمور غري االختيارية كما أن  مستقال بنفسه أبدا العباد بيد اهللا ليس اإلنسان

اإلنسان ليس بيده أن يكون صحيحا من مرض أو ميرضه من صحة فكذلك ليس بيده أن يكون مهتديا بعد 

 ..ن فيه .فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعو  ((وجل:  مث قال اهللا عز  وجل . ضالله إمنا األمر بيد اهللا عز

، كل ما رأيت مثل هذا اخلطاب فهو إما للرسول عليه الصالة  اخلطاب ملن ؟ كل ما جاء ترى )) (( . ))

ترى الذين  ((والسالم وإما له وملن يصح خطابه وتوجيه اخلطاب إليه أي فرتى أيها اإلنسان أو فرتى أيها النيب 

؛ وهلذا مل يقل: يف مواالم،  م ومهادنتهم وموادمأي يسارعون يف مواال في قلوبهم مرض يسارعون فيه ))

فمن الذين يف قلوم مرض ؟  أي يف كل ما يكون سببا لقوم وعزم . يسارعون فيه )) ((،  ليفيد العموم

املرض أنواع، أمراض القلوب أنواع كأمراض األبدان متاما، أمراض األبدان أنواع أليس كذلك ؟ أمراض عضوية يف 

؛ أنراض القلوب كذلك متنوع لكنها  ، أنواع كثرية ، وأمراض محى، وأمراض رعشة ، وأمراض عامة عضو خاص

، شبهة من حيث يلتبس ؛ إما شبهة وإما شهوة، كل أمراض القلوب ال خترج عن هذين األمرين تدور على شيئني

ان ؛ ولذلك جيب على كل إنس لعليه احلق ـ والعياذ باهللا ـ بالباطل وال يهتدي للحق، هذا مرض شبهة سببه اجله

، حبيث ال يريد احلق مع العلم  هذا املرض بالتعلم تعلم الشريعة؛ والثاين مرض الشهوة أي مرض إرادة وتشهيأن 

، مىت ؟ إذا تعلم؛ لكن هذا ال يرجى صالحه إال أن يشاء  به، وهذا أخبث من األول؛ ألن األول يرجى صالحه



وال  ((؛ ولكن اعلم أن املرض كما قلت أنواع؛ ففي قوله تعاىل:  عمل به وهذا أشداهللا ألنه يعلم احلق ولكنه مل ي

من هذا ؟ مرض شهوة يف حب النساء والتلذذ بأصوان احملرم  تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ))

وهم يستبشرون  فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم ((؛ لكن يف قول اهللا تبارك وتعاىل:  مساعها وما أشبه ذلك

يعين شك  في قلوبهم مرض )) ((أعوذ باهللا ـ  وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ))

؛ هؤالء ال يزدادون باآليات إال رجسا إىل رجسهم ـ أجارنا اهللا وإياكم من ذلك ونسأل اهللا لنا ولكم  ونفاق

  الثبات ـ .

   والبدع مبناها على الشبهات ؟الشهوات أعظم من الشبهات يقال:  السائل :

  األدلة يف الكتاب والسنة يقال املراد كذا . الشهوات أيضا، والشهوات وهلذا ، ال الشيخ :

  عرفنا صورة مواالة الكفار فكيف تكون صورة مواالة أهل البدع ؟ السائل :

، أهل البدع بأهل  هؤالء ؤالء، من مواالم ختفيف بدعهم واحملاولة بأن خيتلط  مثل مواالة الكفار الشيخ :

  السنة وأتباع السلف .

  هل استخدام كثري من املسلمني لتاريخ امليالد تعد مواالة للكفار ؟ السائل :

 ؛ عدول املسلمني اآلن من التاريخ اهلجري العريب إىل تاريخ اليهود والنصارى الشك أنه نوع من املواالة الشيخ :

، اآلن التزامنا للتاريخ اهلجري يقتضيه  ؛ والعجب منا حنن العرب وما أشبه ذلك لوهلذا كره اإلمام أمحد أن يقو 

؛ ألنه مبنية على مناسبة عظيمة وهي اهلجرة اليت ا تكونت  ؛ والشيء الثاين الدين ؛ الشيء األول العروبة شيئان

أو من والدة الرسول قالوا ال، من  الدولة اإلسالمية؛ وهلذا ملا اختلفوا يف زمن عمر هل جيعلون التاريخ من البعثة

؛ ومل يبدءوه من  ؛ ألن اهلجرة هي اليت حصل ا تكوين الدولة اإلسالمية فمن مث جعلوا التاريخ من اهلجرة اهلجرة

؛ ألن الناس ينصرفون يف موسم احلج  ألن مناسبة كونه مبحرم أقوى من مناسبة كونه بربيع األول ؛ الربيع األول

  فريضة الصوم وفريضة احلج .بعد أن أدوا 

فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

دائرة فعسى اهللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين 

نهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أيما

آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 

  . يجاهدون في سبيل اهللا وال يخافون لومة الئم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم ))



؛ ملا ى اهللا سبحانه وتعاىل أن يتخذ املؤمنون اليهود والنصارى أولياء بني أن من  ن الشيطان الرجيمأعوذ باهللا م

فترى الذين في قلوبهم مرض  ((الناس من يف قلبه مرض يسارع يف هؤالء اليهود والنصارى فقال جل وعال: 

بينا أم يقولون ذلك بألسنتهم  )) يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة (( وهذه فسرناها من قبل يسارعون فيهم ))

؛ والدائرة هي الشيء املهلك فقال اهللا تعاىل  ـ وأظن  فيما بينهم أو إذا المهم الئم ويقولون ذلك أيضا يف قلوم

فترى الذين يسارعون في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون  (( . )) فعسى اهللا ((هذا مبتدأ الدرس ـ 

 ((تكلمنا على املرض أمراض القلوب وأا متنوعة كأمراض األبدان وأن قوله:  نخشى أن تصيبنا دائرة ))

   ألن هذا أعم يعين يف مواالم ومودم  ؛ ومل يقل يسارعون يف مواالم )) يسارعون فيهم

 



فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

روا في أنفسهم نادمين ويقول الذين سدائرة فعسى اهللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أ

أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت 

آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 

  . يجاهدون في سبيل اهللا وال يخافون لومة الئم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم ))

ا ى اهللا سبحانه وتعاىل أن يتخذ املؤمنون اليهود والنصارى أولياء بني أن من ؛ مل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

فترى الذين في قلوبهم مرض  ((الناس من يف قلبه مرض يسارع يف هؤالء اليهود والنصارى فقال جل وعال: 

ذلك بألسنتهم  بينا أم يقولون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة )) ((وهذه فسرناها من قبل  يسارعون فيهم ))

؛ فقال اهللا تعاىل  ـ  ؛ والدائرة هي الشيء املهلك فيما بينهم أو إذا المهم الئم ويقولون ذلك أيضا يف قلوم

فترى الذين يسارعون في قلوبهم مرض يسارعون  ((  قبله ؟ نعم . )) فعسى اهللا ((وأظن هذا مبتدأ الدرس ـ 

ا على املرض أمراض القلوب وأا متنوعة كأمراض األبدان وأن تكلمن فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ))

ومل يقل يسارعون يف مواالم ألن هذا أعم، يعين يف مواالم ومودم ويف مجيع  )) يسارعون فيهم ((قوله: 

أن  ((أي خناف  نخشى )) (( أي يقولون بألسنتهم بعضهم لبعض وبقلوم أيضا . يقولون )) (( شئوم .

 يقول اهللا عز ؛ فنوايل هؤالء ليكون لنا عندهم يد حنتمي ا م . أي نائبة من نوائب الدهر دائرة )) تصيبنا

عسى من أفعال الرتجي لكنها بالنسبة هللا عزوجل أي لفعله سبحانه  فعسى اهللا أن يأتي بالفتح )) ((وجل: 

حصوله بعش الشيء واهللا عزوجل ال يصعب وتعاىل ال ميكن أن نقول إا للرتجي ألن الرتجي هو متين ما يصعبه 

أي مبعىن حقا سيقع؛ لكنه  عسى من اهللا واجبة ) (؛ وهلذا قال بعض املفسرين وأظنه ابن عباس:  عليه شيء

و أشبه ذلك من أجل أن يتعلق  فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم )) ((سبحانه وتعاىل يأيت ا بعسى مثل 

؛ لكن  لو أخرب بأن هذا سيكون العتمد على هذا اخلرب الصادق وأنه سيكون؛ ألنه  القلب رجاء باهللا عزوجل

الفتح املراد به  فعسى اهللا أن يأتي بالفتح )) (( إذا قيل: فعسى، صار القلب متعلقا برجاء اهللا تبارك وتعاىل .

؛  فقد جاءكم النصريعين إن تستنصروا  إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح )) ((النصر كما قال اهللا تبارك وتعاىل: 

وقيل املراد بالفتح فتح مكة ولكن الصواب األول يعين أن املراد به النصر وذلك من أجل أن يعم فتح مكة وغريه 

؛ وذلك يف بيان خماض هؤالء الذين يف قلوم  األمر من عنده يعين الشأن من عنده أو أمرا من عنده )) (( .

اهللا تبارك وتعاىل أميا فضيحة يف القرآن الكرمي يف التوبة ويف سورة مرض وهم املنافقون فيفضحهم وقد فضحهم 

؟ األمر هو الشأن لكن ما املراد به ؟  ؛ إذا األمر من عنده هو أيش احلشر وغريها فضحهم اهللا وبني خمازيهم



حنن إىل املسلمني ويقولون ؛ ألن هؤالء الذين يف قلوم مرض يأتون  فضيحة هؤالء الذين يف قلوم مرض

فيصبحوا على ما أسروا في  (( . (( وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ))مسلمون ويتظاهرون باإلسالم 

 كلمة يصبحوا هنا تعين فيئول أمرهم إىل هذا سواء أدركوا ذلك يف املساء أو أدركوه يف الصباح  أنفسهم نادمين ))

ون ندمه يف الليل أو يف املساء فيعرب أحيانا باإلصباح على ، وهذا تعبري لغوي سائر يقال: أصبح فالن نادما، ويك

فيصبحوا على ما  ((؛ وقال:  ، عن حصول الشيء يف أي وقت كان أيش ؟ يعرب باإلصباح عن حصول الشيء

أن يأتي  ((يصبحوا أين النون فيها ؟ حمذوفة ؛ ملاذا ؟ ألا معطوفة ؛ معطوفة على أيش ؟ على  أسروا نادمين ))

عسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده فأن يصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم نادمني؛ فيكون داخلة ؛ ف ))

؛  ؛ عن من ؟ عن املؤمنني أي ما أخفوه يف أنفسهم على ما أسروا في أنفسهم )) ((وقوله:  حتت خرب عسى .

 ى ما أسروا في أنفسهم نادمين ))عل ((ألم خيفون عن املؤمنني أم يسارعون يف هؤالء ولكن اهللا فضحهم 

، هذا  من املرء مما خيفق فعله أو قولهوالندم انفعال نفسي على ما  ؛ وهلذا جاءت بالياء . نادمني خرب يصبحوا

؛ وكل إنسان حيس يف نفسه على معىن الندم ألنه فعال نفسي حيصل بأيش ؟ بالتأسف على ما مضى  هو الندم

يف هذه اآلية الكرمية يبني اهللا تبارك وتعاىل أن الذين يف  الندم .؛ وهلذا من شروط التوبة  مما خيفق فعله أو قوله

منها: أن كل من يسارع يف موادة الكافرين  قلوم مرض وهم املنافقون يسارعون يف مودم فيستفاد منها فوائد :

ـ  ف حىت يصل إىل الكفر ـ والعياذ باهللاوينبين على ذلك أن هذا املرض رمبا يتضاع ويف مناصرم ففي قلبه مرض .

ومن فوائدها: أن من سارع فيهم ففي  ومن فوائدها: التحذير الشديد من مواالة هؤالء الكفار واملسارعة فيهم . .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: ضعف توكل املنافقني على اهللا وأم إمنا يتوكلون على األمور املادية  . قلبه مرض

ومن فوائدها: أن من  . يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة )) ((؛ لقوله:  ن فيها النصراليت يظنو 

أشار على والة األمور باملسارعة يف موادة الكفار ويف مناصرم فإن فيه شبها من هؤالء املنافقني ؛ وقد تكلم 

سلمني ـ ويريد بذلك والة املسلمني يف الشيخ حممد رضا يف تفسريه على هذه اآلية كالما جيدا يف أن والة امل

ومن فوائد هذه اآلية  املكان الذي هو فيه الذين استعمرهم الكفار ـ يسارعون يف موادة الكفار ومناصرم .

فعسى اهللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده  ((؛ لقوله:  الكرمية: بشارة املؤمنني بأن الفتح والنصر سيكون هلم

، ما  وهذا مشاهد أو أمر من عنده )) ((؛ تؤخذ من قوله:  أن املنافق البد أن يفضحه اهللا ومن فوائدها: . ))

، البد أن يظهر  أسر كما قال احلسن: ما أسر أحد سريره إال أظهرها اهللا على صفحات وجهه وفلتات لسانه

املنافقني مما سيقع م من الندم على ما ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: حتذير  نفاق املنافق إال أن يتوب إىل اهللا .

 ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  . فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين )) ((؛ لقوله:  أسروا يف أنفسهم



 يقول )) (( وفيها قراءة ثالثة ، ويقول )) ((،  ويقول )) ((اآلية ثالث قراءات: ويف هذه  ويقول الذين آمنوا ))

؛ ومر علينا مثلها يف أي  وهذه من غرائب القراءات أن حيذف حرف من القرآن يف إحدى القراءات؛  بدون واو

كيف سارعوا ؟ سارعوا بالواو وبدون واو ؛ إن كان هذا فأنا نسيت لكن مر علينا يف   وسارعوا )) ((سورة ؟ 

عليم وقالوا اتخذ اهللا  واهللا واسع ((فاحتة ؟ ال هذه بس كلمة واحدة لكن حذف حرف مر علينا يف البقرة 

 وسارعوا )) ((بسقوط الواو؛ أما آل عمران  واهللا واسع عليم قالوا اتخذ اهللا ولدا )) ((فيها قراءة:  ولدا ))

، ويف سورة  ، يف آل عمران أراجعها اآلن ، أي نعم فيها قراءة يف الواو فتكون اآلن ثالثة ثالث آيات: يف البقرة

ويقول الذين  (( الث قراءات: بالرفع والنصب مع ثبوت الواو، وبالرفع مع حذف الواو .املائدة ؛ املهم إن فيها ث

ب يعين إعجبوا أيها الناس االستفهام هنا للتعجي آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أيمانهم إنهم لمعكم ))

ون باهللا جهد أميام أم مع هلؤالء الذين أقسموا باهللا جهد إميام إم ملعكم ؛ والشك أن املنافقني يقسم

 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا )) (( ((،  وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا )) ((املؤمنني 

؟ للتعجيب يعين اعجب أيها اإلنسان من  إذا االستفهام أليش أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد إيمانهم ))

أي  به أقسموا الذين أقسموا باهللا جهد أيمانهم )) ((،  هؤالء الذين يقولون إننا ملعكم كيف كانت حاهلم

 ، هذا القسم واليمني معناها واحد وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة خمصوصةقسام واحللف ؛ واإل حلفوا به

، هذه حروف القسم، الواو والباء والتاء؛  ، وهي الواو والباء والتاء ورة خمصوصة، تأكيد شيء بذكر معظم بص

، والبد  تقول و اهللا وتقول باهللا وتقول تاهللا ؛ إذا البد أن يكون هناك تأكيد، والبد أن يكون احمللوف به معظما

، واحللف بالنذر،  بالطالقأن تكون ذه الصيغة؛ يوجد أشياء تكون مبعىن اليمني لكنها ليست ميينا كاحللف 

 أقسموا باهللا )) ((؛  واحللف بقول لعمرك، وما أشبهها هذه ليست ميينا اصطالحا وإن كان معناها معىن اليمني

جهد  (( ؛ واإلقسام واحللف واليمني معناها تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة خمصوصة . إذا أقسموا أي حلفوا

ألميان، وأبلغ ما يكون من األميان إما أن يكون بالصيغة وإما بقرنه بالشهادة يعين أبلغ ما يكون من ا )) أيمانهم

، هذا  ؛ فمثال إذا قال: أشهد باهللا مقسما به أن كذا كذا وكذا وإما بقرنه بالدعاء على اهلالك وما أشبه ذلك

؛ هؤالء يقسمون أقوى وأشد ما يكون  ؛ وإذا قال: واهللا إين لفاعل كذا وكذا، هذا مؤكد بالصيغة مؤكد بالشهادة

وقوله:  ، يقسمون بذلك إم معهم لكنهم ليسوا معهم . مع من ؟ مع املؤمنني إنهم لمعكم )) ((من اإلقسام 

؛ يعين إن  قالوا إنه حيتمل أن يكون من مجلة القول وحيتمل أن يكون استئنافا من عند اهللا حبطت أعمالهم )) ((

يعين كأنه قال: وما هم معكم ألم  لمعكم )) مإنه ((صار كالتعليل أو كالبيان لقوله:  قلنا إنه من مجلة القول

يعين إن اهللا أخرب وقيل إا من عند اهللا  ، وال حتبط إال بالكفر والكافر ليس مع املؤمن قطعا . حبطت أعماهلم



؛ وحبوط الشيء مبعىن ذهابه  ةاملؤمنني بأن هؤالء حبطت أعماهلم حىت وإن تظاهروا باإلسالم فأعماهلم حابط

، وإذا  العمل هنا يشمل القول والفعل واالعتقاد إذا أطلق حبطت أعمالهم )) ((سدى ال ينتفع به وال يعتد به؛ 

، املعىن  قلنا إن أصبح هنا مبعىن ؟ صار فأصبحوا خاسرين )) (( قرن العمل بالقول صار املراد به عمل اجلوارح .

أم بعملهم هذا صاروا خاسرين فعندهم الندم كما سبق يف اآلية األوىل وعندهم اخلسران ـ والعياذ باهللا ـ وأم مل 

يرحبوا ولن يرحبوا أيضا مع أن املنافقني يعتقدون أم ؟ أم منفعون وأم هم املصلحون وأم هم الذين أرادوا 

من فوائد هذه  يقة هم املفسدون وال إحسان وال توفيق بل هم اخلاسرون .؛ ولكنهم يف احلق اإلحسان والتوفيق

اآلية الكرمية: أنه جيوز للمرء أن جيري الكالم على سبيل التعجيل فيمن يستحق العجب منه وال يعد ذلك من 

ن فوائد اآلية ومنها م ؛ ألن اهللا تعاىل ذكر هذا عن املؤمنني ومل ينكره عليهم بل ذكره كاملدح هلم . باب الغيبة

؛ وهلذا قال بعض الناس: إذا رأيت الذي يكثر  الكرمية: كذب املنافقني وأم يروجون باطلهم ونفاقهم يف األميان

األميان على ما ال حيتاج إىل كثرة األميان فاعلم أنه كاذب ألنه يريد أن يروج كذبه بأيش ؟ بكثرة أميانه وإال 

 وأ؛ بل وال حيتاج إىل ميني أصال ألنه واثق بنفسه إال إذا كان املخاطب منكرا  فالصادق  ال حيتاج إىل كثرة األميان

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن املنافقني يقسمون باهللا ويظهرون تعظيم اهللا كما أم يذكرون  يؤكده . شاكا فقد

اهللا وإياكم من ذلك ـ لعدم اهللا ويصلون ويتصدقون لكن كل هذا ال ينفعهم لعدم اإلميان يف قلوم ـ أجارنا 

حبطت أعمالهم  ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن عمل املنافق حابط اإلميان ال ينفعهم هذا كله .

، يف اآلخرة قطعا ال تنفع، يف الدنيا قد  لو أنه تصدق هل تنفعه الصدقة ؟ ال تنفع وال ميكن أن ينفعه عمله . ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  ؛ لكن يف اآلخرة قطعا ال ينتفع به . اله وكثرته لينفع غريهيثاب عليها بالربكة يف م

؛ ووجه ذلك إن فضحه اهللا يف الدنيا تبني وخسر وصار مكروها  أن املنافق خاسر مهما ظن من الربح فإنه خاسر

 منتفعا بدنياه ألنه خسر الدنيا واآلخرة .؛ فحينئذ ال يكون  عند الناس وإن مل يفضحه اهللا يف الدنيا ففي اآلخرة

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل: 

 وما فائدة التصدير اخلطاب بالنداء مث بوصف اإلميان يا أيها الذين آمنوا )) ((سبق لنا الكالم على قوله:  . ))

 ((؛ أما على قراءة  باإلدغام يرتد )) ((، و بفتح اإلدغام يرتدد )) ((فيها قراءتان:  من يرتد )) ((: وقوله .

؛ نقول ملا أدغمت  ، مفتوحة يا إخوان ال من يرتد )) ((؛ لكن  فهي جمزومة واجلزم ظاهر مبن الشرطية ارتدد ))

يعين  عن دينه )) من يرتد منكم عن دينه )) (( (( الدال يف األخرى حركت الثانية بالفتح اللتقاء الساكنني .

ألن  ؛ الفاء رابطة للجواب جواب الشرط فسوف يأتي اهللا بقوم )) (( عن عمله الذي يدين اهللا به وهو العبادة .

  ، والبقة مذكورة يف بيت ما هو ؟ هذا أحد املواضع السبعة اليت جيب اقرتاا بالفاء إذا وقعت جوابا للشرط



   اسمية طلبية وبجامد  وبما وقد وبلن وبالتنفيس                               

هذه سبعة مواضع إذا وقعت جوابا للشرط سواء كان الشرط جازما أم غري جازم فالبد أن تقرتن بالفاء وال حتذف 

لواجب أن ؛ وا من يفعل اهللا احلسنات اهللا يشكرها إال قليال والسيما عند ضرورة الشعر كما يف قول الشاعر:

قالوا إن سوف والسني تتفقان يف  فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه )) (( يقال: فاهللا يعين مجلة امسية .

فسوف  ((؛  ؛ لكنهما ختتلفان بأن السني تدل على الفورية وسوف تدل على اإلمهال داللتهما على التأكيد

االرتداد عن  يعين غري مرتدين ومل نتكلم على االرتداد ما هو ؛ بقوم )) يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه ) ((

، لو قرأت يف مجيع ما كتبه الفقهاء يف كتاب املرتد لوجدته  ؛ إما اجلحود وإما االستكبار الدين ينحصر يف شيئني

،  ن امتثال؛ واالستكبار ع ؛ اجلحد يعين تكذيب يف األخبار ال خيرج عن هذين األمرين ومها: اجلحد واالستكبار

 (( الردة تعود على هذين األمرين وما يذكر من التفاصيل فهذا عبارة عن تشقيق يف هذه اجلملة وتفريع عليها .

، أعزة على الكافرين ،  ، أذلة على املؤمنني ، وحيبونه حيبهم : وذكر أوصاف فلنعددها فسوف يأتي اهللا بقوم ))

م ؛ ستة أوصاف يعين إن ارتددمت فلن تضر اهللا شيئا ولن تضر اإلسالم جياهدون يف سبيل اهللا، وال خيافون لومة الئ

فما معىن احملبة ؟ احملبة هي احملبة وال ميكن أن  . يحبهم ويحبونه )) ((شيئا بل إن اهللا سيأيت بقوم هذه صفام 

، لو قلت ما هو  ؛ وهكذا مجيع األشياء االنفعالية ال ميكن أن حتدها أكثر من لفظها تعرفها بأوضح من لفظها

روضة احملبني "  ؛ وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف الكتاب املنسوب إليه وهو " الغضب ؟ الغضب هو الغضب

، كلها تفسري هلا بلوازمها أو آثارها أو ما أشبه  ذكر األمساء كثرية يعين تعريفات كثرية لكنه قال كلها ال تصح

لكن جيب أن نعلم أن حمبة اهللا ختالف حمبة اإلنسان  ويحبونه )) ((؛  هو سبحانه وتعاىل يحبهم )) (( ذلك .

أذلة على  أذلة على المؤمنين )) (( . ليس كمثله شيء )) ((؛ ألن اهللا تعاىل يقول:  يف أسباا وآثارها وكيفيتها

ي يتواضعون كما املؤمنني يعين أم ال يستكربون على املؤمنني وال يرتفعون عليهم بل يتطامنون هلم ويذلون هلم أ

؛ وهلذا عديت  محمد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم )) ((يف قول اهللا تبارك وتعاىل: 

، يعين ذوي شفقة عليهم وحنان عليهم  ؛ بل قال: أذلة عليهم أذلة بعلى دون الالم يعين مل يقل: أذلة للمؤمنني

، يرون الكافرين القوة والعزة واالفتخار مبا  أعزة يعين أقوياء افرين ))أعزة على الك (( . واستكبار ... دون استع

واجلهاد بذل اجلهد إلدراك الشيء واملراد به هنا بذل  يجاهدون في سبيل اهللا )) ((ثالثا:  هم عليه من الدين .

 صلى اهللا عليه وآله ، مث إن كان إلعالء كلمة اهللا فهو جهاد يف سبيل اهللا؛ وقد بني النيب اجلهد لقتال األعداء

وسلم اجلهاد يف سبيل اهللا بأنه الذي يقاتل لتكون كلمة اهللا هي العلياء ال ألن يعلوا هو بل لتكون كلمة اهللا هي 

( ، فقد سئل النيب عليه الصالة والسالم يف الرجل يقاتل شجاعة ومحية ورياء أي ذلك يف سبيل اهللا ؟ قال:  العليا



وسبيل اهللا طريق املوصل إليه؛ وقد أضافه اهللا إىل  هي العليا فهو في سبيل اهللا )من قاتل لتكون كلمة اهللا 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل  ((نفسه  وأضافه إىل غريه فقال تعاىل: 

األول أنه هو  وأضاف اهللا السبيل إليه يف آيات كثرية وال منافاة فإن اهللا أضاف السبيل إليه لوجهني: المؤمنين ))

أما  ؛ والثاين أا موصلة إليه كما تقول هذا سبيل مكة ، تعين طريقها املوصل إليها . الذي شرعه وفتح طريقا إليه

؛ فلما اختلفت اجلهة مل  باعتبار وإىل املؤمنني باعتبار ؛ فهو مضاف إىل اهللا إضافته إىل املؤمنني فألم سالكوه

عذل يعين إنسان ما خياف إذا جاهد يف سبيل اللوم هو ال وال يخافون لومة الئم )) ((قال:  يكن هناك تناقض .

د أن ، ال يري اهللا وصار عزيزا على الكافرين ذليال على املؤمنني ال يهمه أن يالم أو ال يالم ألنه يريد هدفا آخر

 ((؛ وقوله:  يكون حممودا عند الناس أو مذموما عندهم وإمنا يريد مرضاة اهللا سبحانه وتعاىل وال خياف لومة الئم

، الئم نكرة فيشمل كل من  ؛ أخذنا أي لومة من كلمة لومة وهي وحدة يعين أي لومة من أي الئملومة الئم )) 

ذلك  ((مث قال اهللا عزوجل:  أو غريه ال خيافون لومة الئم .يلوم سواء كان من األقارب أو األباعد أو األصحاب 

أي عطاءه  فضل اهللا )) ((؛  املشار إليه االتصاف ذه األوصاف ذلك )) فضل اهللا يؤتيه من يشاء )) ((

، والدليل على هذا  ولكن كل شيء مقرونا باملشيئة فاعلم أنه مقرون للحكمة والبد يؤتيه من يشاء )) ((ورزقه 

فال يشاء شيئا إال وهو يعلم أن  وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما )) ((اهللا تعاىل: قول 

أو يف كل صفاته ؟ أيهما واسع أي يف فضله  واسع )) ((وقوله:  احلكمة يف مشيئته حىت يفعله سبحانه وتعاىل .

؛ فإذا قلنا  حيتمل سواء يف الكتاب أو السنةأعم ؟ كل صفاته؛ وإذا جاءك معىن أعم فخذ به إذا كان النص 

واسع يف فضله وعطائه نعم هو واسع يف فضله وعطائه لكن إذا قلنا واسع يف مجيع صفاته فإن ذلك أعم واألخذ 

، كما  أي ذو علم والعلم واسع وإال غري واسع ؟ واسع عليم )) ((وقوله:  باألعم أوىل ألنه يدخل فيه األخص .

يف هذه اآلية من الفوائد؛ أوال:  . ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما )) ((وقال تعاىل:  يم ))واسع عل ((قال: 

هكذا قال كثري من املفسرين إن هذا إشارة  )) من يرتد فسوف ((؛ لقوله:  اإلشارة إىل أن من املؤمنني من سريتد

يكون املراد باآلية التحذير من الردة ألنه قد ؛ ؛ ويف نفسي من هذا شيء  إىل أنه سيكون من املؤمنني من يرتد

، قال العلماء إنه وقعت ردة  بقطع النظر هل تقع أو ال تقع؛ أما كوا واقعة فهذا الشك فيه أا وقعت الردة

 ، ثالثة يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم، وسبعة يف عهد أيب بكر وواحدة يف عهد عمر إحدى عشر طائفة

لرسول ظهر مسيلمة واألسد العنسي وصاحب غسان ويف عهد أيب بكر سبع طوائف  ؛ يف عهد ا، من طوائف 

كلهم مرتدون ولكن اهللا سبحانه وتعاىل دحرهم ـ احلمد هللا ـ ومل تكن هلم قائمة وعرف كذم وردم ؛ املهم هذه 

ملتقدمني واملتأخرين ولكنه الفائدة وهي أن اآلية تشري إىل أنه سيكون من املؤمنني من يرتد قاهلا كثري من املفسرين ا



ومن  . أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم )) ((ال يظهر يل إذ قد يكون املراد بذلك التحذير كقوله: 

 ((فوائد هذه اآلية الكرمية: إن اهللا غين عن العباد لو ارتد قوم جاء اهللا بقوم آخرين كما قال اهللا تبارك وتعاىل: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن املرتدين مبغوضون  . يركم ثم ال يكون أمثالكم ))وإن تتولوا يستبدل قوما غ

ومن فوائد هذه اآلية  . فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه )) ((؛ تؤخذ من أين ؟ من قوله:  عند اهللا

ومن فوائد هذه اآلية  نهم .الكرمية: بيان قدرة اهللا تعاىل، وأنه سبحانه وتعاىل إذا أذهب أقواما أتى بآخرين خري م

وسوف  فسوف يأتي اهللا )) ((؛ تؤخذ من أين ؟  الكرمية: إثبات أفعال اهللا االختيارية يعين اليت يفعلها باختياره

 ؛ وإمنا ذكرت ذلك ألن كثريا من املتكلمني من األشاعرة وغريهم ينكرون أن تقوم األفعال االختيارية هللا للمستقبل

، تعليله ؟  ، ليس فيه شيء من صفات اهللا إال وهو أزيل أما الشيء حادث ال ميكن ال أزيل، يقول ما فيه شيء إ

، وهذا الشك إنه خطأ بل كون أفعاله ال حادثة تدل على كماله سبحانه  يقولون إن احلوادث ال تقوم إال حبادث

ومن  . وجل وتنقص يف اهللا عز؛ فإذا قلنا إنه ليس يفعل فالشك أن هذا تعطيل حمض  وتعاىل وأنه فعال ملا يريد

 يحبونه )) (وهللا يف ( يحبه )) ((؛ من اهللا يف أي كلمة ؟ يف  فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات احملبة من اهللا وهللا

، ويف آيات كثرية إثبات احملبة من اهللا  وهذه اآلية مجعت بني حمبة اهللا لعباده الصاحلني وحمبة عباده الصاحلني هللا

الصاحلني املستحقني هلا وهي عندنا معاشر أهل السنة الذين نأخذ مبا أخذ به السلف الصاحل حمبة لعباد اهللا 

، إما  حقيقية تليق باهللا عزوجل؛ وعند آخرين ليست حمبة حقيقية بل حيرفوا إما بالثواب وإما بإرادة الثواب

صل خملوق لكن ال جيعلون احملبة صفة بالثواب عند من ال يثبت الصفات السبع، يثبتون الثواب ألن الثواب منف

؛ وهلذا األشاعرة جتدهم يفسروا إما بإرادة  قائمة باهللا؛ أو إرادة الثواب عند من يثبت الصفات السبع كاألشاعرة

؛ لكنهم متناقضون يف الواقع ألن الثواب ال يقع إال بإرادة وإرادة الثواب لغري حمبوب أمر  الثواب وإما بالثواب

؛ لكنهم متناقضون؛ وهكذا مجيع األقوال الباطلة  ؛ فإن اهللا ال يثيبه إال وقد أحب عمله وأثابه عليه كنمنكر ال مي

ولو كان من غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا   ((ـ اجعلوها على بالكم ـ كل األقوال الباطلة جتدوا متناقضة، الدليل 

ه أن يكون متناقضا، فإذا رأيت القول متناقضا فاعلم وهلذا من أكرب األدلة على ضعف القول أو بطالن كثيرا ))

، وأن احملبة اليت جيد اإلنسان يف  ؛ إذا حنن نؤمن بأن اهللا عزوجل حيب وحيب أنه ضعيف ال ميكن أن يكون حقا

قلبه هللا عزوجل ال تساويها أي حمبة، اإلنسان حيب ولده وحيب أباه وحيب أمه وحيب أهله وحيب أصدقائه لكن 

ها ـ والعياذ باهللا ـ، فهي حمبة  غري هذا، من نوع آخر جيد اإلنسان فيها لذة وراحة ال يعرفها إال من فقداحملبة هللا

؛ إذا اآلية فيها رد على من ؟ على األشاعرة واملعتزلة واجلهمية  عظيمة ال تشبه تعلق اإلنسان بغري اهللا عزوجل

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الثناء على من كان ذليال  . وكل من ال يثبت األفعال االختيارية أو ال يثبت احملبة



 وجل . على املؤمنني، وهو الذي خيفض جناحه هلم ويتطامن ويتواضع فإن هذه من الصفات اليت حيبه اهللا عز

عكس ذلك يؤخذ منها فائدة ثانية: عكس ذلك وهو ترفع اإلنسان عن إخوانه املؤمنني ليس حممودا عند اهللا بل 

؛ ولذلك اعلم أنه كلما ازداد إميانك ازددت تواضعا، وكلما ازداد علمك ازددت تواضعك ؛ بعض  د اخللقوال عن

الناس ـ نسأل اهللا أن ال جيعلنا منهم ـ إذا ازداد علمه انتفخ وتكرب وصار ال يكلم الناس إال بأنفه وصار إذا كلمه 

، وهذا الشك إنه  لكن من باب االستكبارالناس يتجاهل يقول ويش تقول وهو يفهم قد مأل مسعه كالمهم 

ومن فوائد اآلية الكرمية: الثناء على عزة  ؛ ألنه كلما كثر علمك ينبغي أن يكثر تواضعك . نقص، نقص عظيم

، نرى يف أنفسنا العلو عليهم والظهور  ، أن نكون أعزاء عليهم النفس وقوة الشخصية أمام من ؟ أمام الكفار

 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق )) ((عليهم ال بذواتنا ولكن مبا معنا من الدين ألن اهللا تعاىل قال: 

، جيب علينا حنن املسلمني أن نعرف قيمتنا يف  أي الدين أو الرسول ؟ صاحب الدين ليظهره )) ((أليش ؟  

، هكذا  حق الناس بالبقاء على األرض وأحق الناس يف رزق اهللا وأحق الناس أن نعلوا عليهماتمع األممي وأننا أ

، أعزاء على  إذا كان لنا شخصية إسالمية لكن لضعف اإلميان وضعف التوكل على اهللا عزوجل صرنا أذنابا لغرينا

يعز فيها  هأن يهيئ هلذه األمة أمر رشد نسأل اهللا السالمة والعافية نسأل اهللا  قومنا أيش ؟ أذالء أمام الكافرين  ـ

  .ـ  الطاعة ويذل فيها املعصية

  شيخ بارك اهللا فيك ! هل معاملة فساق املسلمني كمعاملة الكافر من احلب و البغض؟ السائل : 

ألن معه إميان يقتضي أن تكون  ؛ الذي ال خيرج من اإلميان ال ترى نفسك عزيزا عليه وال دليل عليه الشيخ :

 ومعه معصية يقتضي أن تكون عزيزا لكن ال كعزتك على الكافر بل أحبه ملا معه من اإلميان واكرهه ملا معه ذليال

؛ إن كثريا من الفساق اآلن يبتعدون عن االستقامة ألم جيدون من بعض  من املعاصي وحاول أن تصلحه

م سلكوا سبيل الرفق حلصل خريا كثريا .اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر شدة وصعوبة وتنفريا لكن لو أ  

  إذا نصح الرجل إنسانا فقال له ما دخل لك فيكف جييبه ؟ السائل : 

، تقول يا أخي أنت أخي واملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه  إذا قال ويش دخلت وأنت ويش عليك الشيخ :

  ؛ ما يستقيم هذا . أنت فاسق جيب أن نربيك جيب  ؛ أما أن تقول ، واصرب اصرب على ما أصابك بعضا

  هل من اجتمعت فيه صفات املنافقني الظاهرة يكون عمله حابطا كله ؟السائل : 

؛ يف املقابل تأيت املوازنة يعين هناك موازنة بني  ، ما يكون إال بنفاق الكامل احلبوط العمل الكامل ال الشيخ :

. على أيش ؟ .، املقابلة للموازين يوم القيمة . من أعمال املنافقني أو ال احلسنات والسيئات سواء كانت السيئات

  إال للموازنة .



إن  ((ما ميكن أن نقول حيفظ من عمل الصاحل مقادير ذلك، ال ميكن ألنه يأتينا إنسان آخر ويقول  الشيخ :

فيقال إنه موازنة لكن الشك أن الذي فيه خصال املنافقني الظاهرة خيشى أن  الحسنات يذهبن السيئات ))

   تتحول إىل صفات املنافقني الباطنة ألن الشيء جير بعضه بعضا والشبه الظاهر قد يؤدي إىل الشبه الباطن .

ة ويؤتون الزكاة إنما وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصال ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

وهم راكعون ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا 

من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنين م هزوا ولعبا كالذين اتخذوا دين

من فوائد اآلية الكرمية: فضيلة  أظن بقي علينا مما سبق فوائد من ؟ نعم .؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم . ))

  يجاهدون في سبيل اهللا )) ((اجلهاد يف سبيل اهللا ؛ لقوله: 

 



ومن فوائدها:  . يجاهدون في سبيل اهللا )) ((من فوائد اآلية الكرمية: فضيلة اجلهاد يف سبيل اهللا ؛ لقوله: 

ألن اجلهاد وهو القتال حيمل عليه عدة أسباب؛ واجلهاد  في سبيل اهللا )) ((اإلشارة إىل اإلخالص؛ لقوله: 

قلنا فسره النيب صلى اهللا عليه وعلى  اجلهاد يف سبيل اهللا ؟فإن قال قائل: ما هو  احملمود هو اجلهاد يف سبيل اهللا .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي  آله وسلم ألنه من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا .

، قال اهللا  لإلنسان أن ال تأخذه يف اهللا لومة الئم مادام على حق فال يلومنه أحد؛ ألنه البد لكل عابد من عدو

وأتباع األنبياء كذلك البد أن يكون هلم أعداء من  وجعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين )) ((تبارك وتعاىل: 

ألن  كفى بربك هاديا ونصيرا )) ((انظر ملاذا ختم اآلية بقوله:  كفى بربك هاديا ونصيرا )) ((ارمني؛ ولكن 

وكفى بربك هاديا  ((تشكيك وما أشبه ذلك فقطع قمعهم بقوله: هؤالء األعداء إما أن يضلوا الناس بالفكر وال

، كل إنسان يتمسك  إذا البد من مالمونصيرا ))  ((وإما أن حياول سد الناس بالقوة فقابل ذلك بقوله:  ))

، يلومه أكثر الناس ألن بين آدم من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون يف النار وواحد يف  بالشريعة البد من مالم

يتهور وال أن اإلنسان  وال يخافون لومة الئم )) ((هل يدخل يف قوله:  جلنة ـ جعلين اهللا وإياكم منهم .ا

؛ ألن التهور حيصل منه انعكاس املقصود؛  الثاين، البد من استعماهلا يستعمل احلكمة أو البد من استعماله ؟

خوفا من املفاسد أو ما ميكن أن يفعل خوفا من وهلذا كان النيب عليه الصالة والسالم يدع ما ميكن أن يقال 

، كل ذلك من أجل  املفاسد حىت إنه ال يسب الرجل لسوء خلقه أو دينه فإذا استأن عليه القاه بوجه منشرح

أن هذه الصفات ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: ؛ ألن اهللا يعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف .  التأليف

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن كل من  . ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء )) (( تعاىل العظيمة من فضل اهللا

ليس مبشيئة مطلقة بل مبشيئة مقيدة ؛  من يشاء )) ((سعى يف فعل اخلري فإن اهللا تعاىل جيود عليه؛ ألن قوله: 

فمن كان أهال  رسالته )) اهللا أعلم حيث يجعل ((مباذا ؟ حبكمة، مقيدة حبكمة ؛ وهلذا قال اهللا عزوجل: 

للرسالة أرسله ؛ كذلك اهللا أعلم حيث جيعل آثار هذه الرسالة وأتباع هذه الرسالة فمن كان أهال لذلك أعطاه 

(( واقرأ ما مر علينا قبل كم ليلة  فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم )) ((ومن مل يكن أهال حرمه ، اقرأ قول اهللا تعاىل: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات املشيئة هللا  . ريد اهللا أن يصيبه ببعض ذنوبهم ))فإن تلوا فاعلم أنما ي

وهذا الذي عليه السلف الصاحل وعليه أهل السنة  يؤتيه من يشاء )) ((عزوجل فيما يتعلق لفعل العبد ؛ لقوله: 

 ((أفعاله جل وعال، قال اهللا تعاىل: واجلماعة وأئمة املسلمني ، أن هللا مشيئة يف أفعال اخللق كما أن له مشيئة يف 

وهلذا دائما اإلنسان يريد أن يفعل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العالمين )) 

؛ قيل ألعرايب: مب عرفت ربك ؟ قال  شيئا وإذا به يعدل عنه دون أي سبب ظاهر ولكنها مشيئة اهللا عزوجل



عناه أن اإلنسان قد يعزم على شيء مث به ينتقض عزمه، صرف اهلمم يتجه إىل بنقض العزائم وصرف اهلمم ؛ م

وجل  املشيئة مشيئة اهللا عز شيء معني وإذا به ينصرف بدون أي سبب ظاهر؛ لكنها مشيئة اهللا تبارك وتعاىل .

ان منفرد مبشيئته ؛ ألن الذين يقولون إن اإلنس ألفعال العباد من متام ربوبيته حىت ال يكون يف ملكه ما ال يريد

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان سعة  وليس هللا مشيئة يف فعله يلزمهم أن يقولوا إن يف ملك اهللا ما ال يريده  .

، اهللا واسع وكفى يف كل شيء سبحانه  اهللا عزوجل يف كل شيء يف إحاطة اخللق علما وسلطانا ورمحة وغري ذلك

والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه؛ فمن  عليم )) ((ومن فوائدها: إثبات العلم هللا عزوجل؛ لقوله:  وتعاىل .

مل يدرك الشيء فهو جاهل ونوع جهله بسيط، ومن أدركه على خالف ما هو عليه فهو جاهل ونوع جهله 

هذين االمسني هللا عزوجل: ويف هذه اآلية من الفوائد: إثبات  ألنه ال يدري وال يدري أنه ال يدري . ؛ مركب

واسع وعليم ؛ وعلى هذا لك أن تدعوا اهللا بذلك فتقول: اللهم يا واسع أوسع علي يف رزقي، اللهم يا عليم 

واعلم أن  ؛ وهللا األسماء الحسنى فادعوه بها )) ((اخترب يل ملا فيه صالحي ، وما أشبه ذلك ألن اهللا قال: 

،  معىن ليس يف أمساء اهللا اسم جامد ال يدل على معىن أبدا حىت اسم اهللا مجيع أمساء اهللا مشتقة يعين دالة على

اهللا مشتق خالفا ملن قال إنه جامد ألنه مشتق من أين ؟ من األلوهية واأللوهية مصدر يدل على معىن؛ فكل 

ال فيه ثناء ؛ إذا  أمساء اهللا دالة على معىن ولو مل يكن إا دالة على معىن مل تكن حسىن ألن اجلامد ما فيه مدح و 

كل أمساء اهللا ؟ حسىن لكن هل كل أمساء اهللا مشتقة ؟ نعم ؛ ولذلك نقول كل اسم البد أن يكون متضمنا 

ويمكرون ويمكر  ((لصفة وليس كل صفة يشتق منها اسم، يف بعض الصفات ما ميكن أن تشتق هللا اسم مثل: 

بقي علينا مسألة مهم يف  وصف يتقيد مبا قيد به .ال ميكن أن تثبت هللا اسم ماكر ألن هذا وصف وال اهللا ))

، مل يذكر اهللا ما يرتتب عليها من عقوبة يف الدنيا ؛ بل قال:  هنا مل يذكر اهللا سبحانه وتعاىل ؛ الردة مسألة الردة

؛ الردة ذكرنا أا هي أيش ؟ هي اخلروج عن  بقوم يحبهم ويحبونه )) (( فسوف يأت اهللا بقوم يحبهم 

،   أوال: هل كل ردة ميكن التوبة منها ؟ اجلواب نعم ؛ وهنا ، وتدور على شيئني: التكذيب و االستكبار اإلسالم

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من  ((كل ردة متكن التوبة منها لعموم قوله تبارك وتعاىل: 

والذين ال يدعون مع اهللا إلها آخر  ((لفرقان: ولقوله تعاىل يف سورة ا رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعا ))

وال  ((ال يعتدون على األنفس،  وال يقتلون النفس التي حرم اهللا إال بالحق )) ((،  يعين ؟ ال يشركون)) 

ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه  ((ال يعتدون على األعراض،  )) يزنون

 من وعمل عمال صالحا فأولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسنات وكان اهللا غفورا رحيما ))مهانا إال من تاب وآ

استثىن  إذا القول الراجح أن كل إنسان أذنب ذنبا مهما عظم مث تاب إىل اهللا توبة نصوحا فإن توبته مقبولة .



؛ ولكن يقال أين  ته، قالوا املبتدع ولو تاب ال تقبل توب بعض العلماء من هذه املسائل أوال: صاحب البدعة

الدليل على خروجهم من العمومات ؟ قالوا ألن مفسدته متعدية ؛ فنقول يف اجلواب عن هذا: هذه مفسدة 

، مثل ما جرى كما  متعدية ميكن إصالحها بأن يقول هذا الذي ابتدع رجع عن بدعته وأن الصواب كذا وكذا

كان يف األول معتزليا متاما، معتزليا جلدا ما يلني وبقي   ، أبو احلسن األشعري يقال أليب حسن األشعري رمحه اهللا

، مث تاب وأعلن توبته يف املسجد اجلامع وخلع إمامته وقال من كان يعرفين  على ذلك مدة طويلة من الزمن

، مث أنكر إنكارا شديدا على املعتزلة ؛ هذه توبة ورمبا يكون أجره على إنكار  فيعرفين ومن ال يعرفين فأنا فالن

كذلك أيضا يعين البد لتحقيق توبة  امنحت بالتوبة .البدعة أعظم من عقوبته على هذه البدعة مع أن العقوبة 

فإن قال قائل: أرأيت لو أن الذين أخذوا ببدعته أبوا أن  بدعته حىت يكون صادقا يف توبته . دعاملبتدع أن ي

، ال يأمث ألنه أدى ما جيب عليه من التوبة وبني احلق  فاجلواب: ال يأمث يرجعوا برجوعه فهل يأمث بإمث بقية هؤالء ؟

املسألة الثانية: من سب اهللا، من سب اهللا هل تقبل توبته أو ال  وإذا أصر هؤالء على باطلهم فهم على باطلهم .

؛ من العلماء من قال من سب اهللا ال تقبل توبته وذلك؛ ألن ردته عظيمة  تقبل ؟ يف هذا خالف بني العلماء

؛ فال تقبل توبته لعظم جرمه ذه الردة ؛ ولكن هذا التعليل يف مقابلة  حيث سب رب العاملني جل وعالجدا 

 ((، وقد قال اهللا تعاىل:  ؛ إذا هذا مرفوض النصوص والتعليل يف مقابلة النصوص مرفوض كالقياس مبقابلة النص

فدلت اآلية على أن من الكفار من يسب  )وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغير علم )

يحذر المنافقون أن تنزل  ((؛ مث يقال إن اهللا سبحانه وتعاىل قال يف املنافقني:  اهللا عزوجل إذا سبت آهلتهم

عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن اهللا مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا 

، فقال اهللا تعاىل  ، نتحدث حديثا لنقطع به الطريق دث حديث ال نقصد معناهيعين نتح نخوض ونلعب ))

 قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ال تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )) ((للرسول عليه الصالة والسالم: 

ذروا قد كفرتم بعد ال تعت ((؛ لكنه قال عزوجل:  وهذا نص صريح بأن املستهزئ باهللا أو آياته أو رسوله كافر

وهذا يدل على أنه قد يكون منهم طائفة يعفى عنها وال  إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة ))

 ميكن أن يعفى عنها إال بتوبة ؛ وعلى هذا فالقول الراجح أن من سب اهللا ورسوله مث تاب فإن توبته مقبولة .

؛ يقتل مرتدا أو مسلما ؟ يقتل مسلما  قبل توبته لكن يقتلمث تاب ت لكن من سب الرسول عليه الصالة والسالم

، هذا حق آدمي وهو الرسول عليه الصالة والسالم فالبد أن ن. .له البد أن نقتل من سبه؛  ألن هذا حق آدمي

أما من سب اهللا فقد أخربنا اهللا عزوجل عن نفسه أنه يتوب عليه لكن الرسول عليه الصالة والسالم هل يتوب 

سبه ؟ ما ندري ؛ وهلذا فيه أناس سبوا الرسول عليه الصالة والسالم يف حياته وعفا عنهم ألن احلق  على من



لرسولنا صلى اهللا . ؛ أما بعد موته فإن احلق علينا حنن أتباعه البد أن .. حقه؛ ملا تابوا عفا عنهم ؛ فاحلق حقه

تل ؟ ينتقل من الدنيا إىل اآلخرة وينتقل بصفته عليه وآله وسلم ونقتل من سبه مث احلمد هللا ، ماذا يكون إذا ق

مسلما، والذي ال ميوت اليوم ميوت غدا لكن إذا أخذنا بالثأر للرسول عليه الصالة والسالم كان هذا من أدىن 

؛ السحر نوعان نوع يكفر به الساحر ونوع ال  الرابع: الساحر، الساحر الذي يكفر بسحره الواجبات علينا .

ألنه من  ؛ ، وكفا لفساده الذي ال يكفر به الساحر فإنه قتل حدا كما جاء ذلك عن الصحابة؛ أما  يكفر به

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل  ((الساعني يف األرض فسادا وقد قال اهللا تبارك وتعاىل: 

د السحرة يف وال أحد يشك يف إفسا نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا ))

األرض؛ فيقتلون كفا لشرهم ورجعا لغريهم ؛ لكن الساحر الكافر إذا أسلم والساحر الكافر هو الذي يستعني 

بالشياطني ومردة اجلن على إيذاء عباد اهللا بأن يضع سحرا يستهوي به الشيطان أو مردة اجلن حىت يسكنوا يف 

واتبعوا ما تتلوا الشياطين  ((؛ لقول اهللا تعاىل:  قتلا يجسم إنسان ويأبوا أن خيرجوا منه إال حبل السحر، هذ

على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين 

اهللا أن يعلمهم علم السحر وهم مالئكة؛ لكن ال  ئكة من مالئكة اهللا أنزلشف مال ببابل هاروت وماروت ))

وما يعلمان من أحد حتى يقوال  ((؛ وهلذا قال اهللا عزوجل:  ه حمنة لكن من أجل االختبارمن أجل أن جيعلو 

؛ لكن إذا تاب فهل تقبل توبته ؟ يف هذا  ، يقتل كفرا وردة فهذا يقتل كما قلت نحن فتنة فال تكفر )) إنما

؛  ليل ؟ من قال تقبلخالف بني العلماء؛ منهم من قال ال تقبل ومنهم من قال تقبل ؛ من هو األسعد بالد

فنقبل توبته ونرفع عنه القتل وجنعله من إخواننا لكن البد أن يكون هناك دليل على استقامته وصالح حاله وال 

إن المنافقين في  ((اخلامس: املنافق نفاق كفر، هو كافر الشك  يكفي جمرد أن يقول تبت، طيب هذه أربعة .

والنفاق من شر خصال بين آدم ؛ املنافق إذا علمنا نفاقه يقينا  ا ))الدرك األسفل من النار ولن تجد لهم نصير 

نقب عن قلوب ال جمرد الوهم والقرائن ؛ ألن جمرد الوهم والقرائن ال جيوز أن يتهم أحدا بالنفاق فإننا مل نؤمر أن ن

امللحدين ويقول إنه الناس وبطوا لكن إذا علمنا يقينا رأينا هذا الرجل يذهب إىل جمتمعات اليهود والنصارى و 

معهم ويأيت إىل املسلمني يتملق ويقول إنه مسلم هذا ظهر نفاقه حنكم عليه بنفاقه؛ وهل يقتل أو ال يقتل ؟ يقتل 

يعين هذا معلوم نفاقه ؛ املنافقون يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم رفع عنهم القتل بسبب وهو أن ال ينفر 

ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل  (ول عليه الصالة والسالم؛ وهلذا قال: الناس عن اإلسالم واإلميان بالرس

وهو يعلمهم عليه الصالة والسالم لكن خوفا من تنفري الناس عن اإلسالم امتنع هلذه املصلحة العظيمة  أصحابه )

؛ ولكن إذا تاب، إذا تاب املنافق فهل تقبل توبته ؟ املذهب ال ما تقبل توبته ؛ ألن  أن يقتلهم وأخذ بظواهرهم



أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن  ؛ فإذا قلنا أنت منافق . ، يقول إنه مسلم الرجل من أصله يقول إنه مل يكفر

؛ قال السفاري رمحه اهللا:  لحممدا رسول اهللا وستجدوين يف الصف األول يف كل الصلوات ؛ فيقولون إنه ال يقب

ألنه مل يبدوا من إميانه إال الذين أذاع من لسانه فال نقبله؛ ألنه يف األصل يقول إنه مسلم ؛ ولكن الصحيح أن 

إن المنافقين في الدرك األسفل من النار ولن  ((توبته مقبولة إذا دلت القرائن على صدقه بدليل قوله تعاىل: 

شروط، بالشروط ألن املسألة ما  تابوا وأصلحوا واعتصموا وأخلصوا دينهم هللا ))تجد لهم نصيرا إال الذين 

إال الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باهللا  ((بعده ؟  إال الذين تابوا )) ((هي هينة هذا الرجل يبدي إميانه 

؛ فإذا تيقنا  سالمشروط ثقيلة يف توبتهم ألنه ال يظهرون إال اإل وأخلصوا دينهم هللا فأولئك مع المؤمنين ))

ومنهم هؤالء املنافقون  فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت اهللا المؤمنين أجرا عظيما )) ((ذلك فاهللا يقول: 

فإذا قال قائل: هل يستتاب املرتد أو ال ؟ مبعىن إذا ثبت   . فأولئك مع المؤمنين )) ((الذين تابوا ألن اهللا يقول: 

لذين ال تقبل توبتهم على رأي من يقول إا ال تقبل فال حيتاج إىل استتابة ؛ فاجلواب: أما ا كفره فهل يستتاب ؟

؛ ملاذا ؟ ألا ال تقبل توبتهم لو تابوا ما  الذين يقولون إنه ال تقبل توبة هؤالء هل يقولون باالستتابة ؟ ال ؟ أليش

فإن هذا يرجع إىل رأي اإلمام ،  تقبل ؛ وأما الذين تقبل توبتهم ومنهم األصناف اليت ذكرنا على القول الراجح

يرجع إىل رأي اإلمام هذا قول الراجح ؛ ألن النصوص يف هذا بعضها فيه قتل املرتد بدون استتابة وبعضها يف قتل 

، فإذا رأوا أن يستتاب استتيب وإذا رأوا  املرتد باستتابة ؛ فريجع يف ذلك إىل رأي اإلمام أو نائبه يف احلكم القضاة

قلنا ليست حقا مطلقا بل هي  فإن قال قائل: االستتابة حق هللا فلماذا متنعونه منها ؟ . مل يستتب أن ال يستتاب

حق إذا دعت املصلحة إليها وإذا كانت املصلحة يف عدم االستتابة فاحلق اآلن للمسلمني ومنعهم من التالعب 

، طائفة من الناس أو قبيلة من  إذا قال قائل: إذا ارتدت طائفة يف الدين أهم من حق هذا الرجل اخلاص .

اجلواب: جيب قتاهلم، جيب قتاهلم ألن هذا هو الذي أمجع عليه الصحابة بقيادة من ؟  القبائل فهل جيوز قتاهلم ؟

؛ ولكن بشرط أن يكون لدينا قوة نستطيع ا املقابلة فإن مل  أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ، فيجب أن يقاتلهم

، ومن املعلوم أن هناك ور الذي ال   مل يوجب القتال على املسلمني يف مكة لعدم القوةيكن لدينا قوة فإن اهللا

يأمر به الشرع وال يقتضيه العقل أن يقاتل اإلنسان اجلحافل املسلحة باألسلحة املتطورة وليس معه إال سكاكني 

، انتظر حىت  عة وال يقتضيه العقل، أن تأمر به الشري املطبخ، هذا ليس من احلكمة وال ميكن أن تقتضيه الشريعة

فإن قال قائل: أليس أبو بكر رضي اهللا عنه أرسل جيش أسامة مع حاجته  يكون لديك قوة مث حينئذ يقاتل .

؛ لكن جنيب عن هذا بأمرين ؛ األمر األول أن عقد رايته  فاجلواب: بلى إليهم يف الردة يف القتال عن الردة ؟ 

الرسول عليه الصالة  اهعقدراية ه وآله وسلم؛ وهلذا قال أبو بكر: واهللا ال أحل حممد رسول اهللا صلى اهللا علي



؛ وهلذا ملا رأى املرتدون أن أهل املدينة صاروا يبعثون  ؛ والثاين أن يف ذلك إظهارا لعزة املسلمني وقوم والسالم

الرسول عليه الصالة والسالم اجليوش إىل شام قالوا هؤالء عندهم قوة وقدرة فرتاجع بعضهم فصار يف التأسي ب

؛ وهذا مما يدلنا على أن التمسك باإلسالم له بركة عظيمة  قد ال يشعر  صار بركة عظيمة تغين عن القتال أشهرا

إنما وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:   ا اإلنسان إال بعد مدة .

ألا مبنزلة قوله: ما  ؛ الصيغة تفيد احلصرهذه  إنما وليكم اهللا )) (( . هم راكعون ))الصالة ويؤتون الزكاة و 

ونعم الوليان رب العاملني  إنما وليكم اهللا ورسوله )) ((، يعين فال تتولوا اليهود والنصارى،  وليكم إال اهللا ورسوله

أي الذين آمنوا بعضهم أولياء بعض كما قال اهللا تبارك  والذين آمنوا )) (( وخامت النبيني عليه الصالة والسالم .

وهكذا جيب أن يكون املؤمنون  والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )) ((وتعاىل يف سورة الرباءة اقرأ ؟ 

ألن املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ؛ وما ظنك برجل وليه اهللا ورسوله واملؤمنون ؛ بعضهم أولياء بعض 

الذين  الذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون )) (( (( . ال يستطيع أحد أن يهزمه! 

فهم مجعوا بني اإلميان وهو العقيدة وبني إقامة  والذين آمنوا )) ((هذه معطوفة على قوله:  يقيمون الصالة ))

 األموال الزكوية ؛ يؤتوا من ؟ يؤتوا أهلها وهي املال املقدر يف يؤتون الزكاة )) ((؛ والثانية :  الصالة

اجلملة هذه هل هي مجلة حالية ؟ يعين أم يؤتون الزكاة وهم راكعون يف  وهم راكعون )) (( املستحقني هلا .

ة الصالة أو أا استئنافية ؟ استئنافية ، مث على القول بأا استئنافية هل املراد ا الركوع الذي هو جزء من الصال

   الثاين ؛ وهلذا قال الشاعر:  وهو احنناء الظهر تعظيما هللا عزوجل أو املراد اخلضوع لشريعة اهللا ؟

  تركع يوما والدهر قد ركع    ك أن يال تهين الفقير عل                        

يوما من األيام أنت  تركع يعين ختضع، يوما فالدهر قد ركع يعين ال تنظر إىل احلاضر أنظر إىل املستقبل فقد يكون

مجلة  وهم راكعون )) ((؛ إذا اجلملة  اآلن غين وهذا فقري رمبا يكون يوما من األيام يكون هذا غنيا وأنت فقريا

 يف هذه اآلية الكرمية: فضل املؤمنني  مستأنفة وليست مجلة حالية واملراد بالركوع هنا اخلضوع للشريعة والذل هلا .

ثالثة أشياء: اهللا والرسول إنما وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا ))  ((؛ لقوله:  ، الفضل الذي ال شيء فوقه

أما ما كان  ؟ فإن قال قائل: والية اهللا عزوجل صاحلة لكل زمان ومكان لكن كيف والية الرسول والذين آمنوا .

توليه لنا ألننا نوصل ا ونعان ا فكأنه  ؛ وأما بعد وفاته فإن متسكنا بسنته من يف حياته فالوالية واضحة ظاهرة

؛ وأما الذين آمنوا فواضح أن املؤمنني ال يزالون ظاهرين على احلق حىت  عليه الصالة والسالم معنا يناصرنا ويعيننا

 من فوائدها: فضيلة الصالة ؛ ؛ إذا من فوائد هذه اآلية: فضيلة من تول اهللا ورسوله والذين آمنوا . يأيت أمر اهللا

ألن الصالة دائما يف مقدمة؛ والشك أن الصالة أفضل العبادات بعد التوحيد والشهادة بالرسالة ؛ وهلذا فرضت 



من اهللا عزوجل إىل الرسول بدون واسطة ، وفرضت على الرسول على الرسول يف أعلى مكان يصل إليه البشر ، 

سني صالة يعين كوا مخسني صالة ، وفرضت على الرسول مخ وفرضت على الرسول يف أشرف ليلة كانت له

؛ ألن مخسني صالة تستوعب أكثر الوقت ولكن اهللا مبنه وكرمه جعلها مخسا لكن كأا  يدل على أن اهللا حيبها

ومن فوائدها أيضا: أن مرتبة الزكاة يف دين اإلسالم بعد مرتبة  مخسون هي مخس بالفعل ومخسون يف امليزان .

فإن قال قائل: الزكاة والصيام  ، تأيت الزكاة بعد الصالة . كرمية ويف األحاديث النبوية؛ وهكذا يف اآليات ال الصالة

ألن حب اإلنسان للمال حب ؛ قلنا أوال ال نسلم ذا  الصيام أشق على اإلنسان من الزكاة فلماذا مل يقدم ؟

تأكلون التراث أكال لما و  ((، وقال:  يعين حلب املال لشديد وأنه لحب الخير )) ((شديد كما قال تعاىل: 

ورمبا يسهل على اإلنسان أن يصوم عشرة أيام وال يؤدي عشرة دراهم ، هذه  ؛ وتحبون المال حبا جما ))

، نفع لإلسالم ونفع للمسلمني ؛ فإن من أصناف الزكاة سبيل اهللا، وهذا  واحدة ؛ ثانيا: الزكاة فيها نفع متعدي

الفقراء واملساكني والغارمون وهؤالء أيش ؟ للمسلمني مصلحة املسلمني نفع ملن ؟ لإلسالم ، ومن أصناف الزكاة 

؛ فمصلحة الزكاة متعدية والصيام غري متعدية فصارت بذلك ـ واهللا تعاىل أعلم حبكمته سبحانه وتعاىل ـ صارت 

ل واخلضوع هللا ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه البد أن يقرتن ذه األعمال الصاحلة الذ الزكاة تلي الصالة .

، أكثر الناس يؤدي الصالة  ، وهذا يفوت كثريا من الناس لكي يشعر اإلنسان أنه متعبد هللا خاضع له عزوجل

من أين أخذنا أنه ينبغي التنبه  على ما فرض عليه لكن ال يشعر بأنه متعبد هللا بذلك ؛ ولذلك يقال يف الزكاة .

والعجب أن الرافضة قالوا إنه مل يعمل ذه اآلية إال علي بن أيب طالب  وهم راكعون )) ((لذلك ؟ من قوله: 

؛ وحاشاه رضي اهللا عنه أن يكون ذلك من فعله ؛ ألن  وقالوا إنه أدى الصدقة وهو راكع وجعلوا هذا من مناقبه

خذ خذ، هذا ما  احلركة يف الصالة حممودة وال غري حممودة ؟ غري حممودة ؛ فكونه إذا ركع جاءه الفقراء فقال خذ

ثالبه؛ لكن الرافضة ال يفهمون، عندهم سفه كما قالوا يف مدحه إنه يصلي ما بني املغرب هو منقبة، هذا م

يعين . . والعشاء ألف ركعة؛ من يصلي ألف ركعة بني املغرب والعشاء ؟ لو أن إنسانا يريد أن يفعل هكذا هكذا 

هو يف احلقيقة من مثالبه وحنن نشهد أنه لن يفعل هذا ومل يفعله ؛ لكن جعلوا هذا من مناقبه و  متكن ألف ركعة ما

ال هذا وال هذا وال نشك أن علي رضي اهللا عنه له مناقب وفضائل ما اختص به من بني اخللفاء وله من الفضائل 

لك ؟ واملناقب ما شاركه فيه اخللفاء وللخلفاء من املناقب والفضائل ما مل حيصل لعلي بن أيب طالب ؛ أليس كذ

، يشرتكون يف بعضها وينفرد بعضهم عن اآلخر يف بعضها ؛ لكن  الشك ؛ فعلي له مناقب واخللفاء هلم مناقب

الفضل املطلق على هذا الرتتيب: أبو بكر، عمر ، عثمان، علي ؛ فمثال قرابة علي من الرسول عليه الصالة 

كون الرسول يزوج علي ابن أيب طالب ابنته   والسالم ال يشاركه فيها ال أبو بكر وال عمر وال عثمان ؛ كذا ؟



فاطمة ؟ يشاركه عثمان بل هو أوىل ألن عثمان رضي اهللا عنه ملا ماتت بنت الرسول أوال زوجه الثانية فقد تزوج 

ابنتني للرسول عليه الصالة والسالم ، ابنتني للرسول ؟ مث إن الرسول عليه الصالة والسالم أعلن يف آخر حياته 

إن أمن الناس علي في  (كن أن حيصل لغري أيب بكر، قال وهو على املنرب ويبلغ قوله كل األمة قال: إعالنا ال مي

لو كنت متخذا من أمتي خليال التخذت أبا  (اهللا أكرب ـ من حصل هذا، وأيضا قال:  ماله وصحبته أبو بكر )

يف احلج، واضح ؟ خلف علي هذه ما حصل ألحد، خلفه يف الصالة خلفه  بكر لكن أخوة اإلسالم ومودته )

أما  ابن أيب طالب يف غزوة تبوك يف أهله وقال له ملا قال: يا رسول اهللا جتعلين يف النساء والضعفاء ؟ قال: (

، وكان  هذه املنقبة ما حصلت أليب بكرترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي ) 

   . اخلف لي في قومي )) ((ن: خليفته يف عهده كما قال موسى هلارو 

  هل للساحر توبة ؟  السائل :

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر  ((من كان ذنبه بالكفر فإن اهللا يقول: ـ بارك اهللا فيك ـ لكن اجلواب:  الشيخ :

القاضي ؟  ، ولو تاب الزاين بعد وصوله إىل وهلذا لو تاب املرتد قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل لهم ما قد سلف ))

   ، مع أن املرتد تنفعه التوبة حىت عند القاضي . ال

  هل يقتل الساحر التائب إذا قتل بسحره أحدا من الناس ؟ السائل :

إذا كرر بسحره قبل على كل حال لآلية اليت ذكرت لك؛ لكن ما ترتب على فعله هذا حمل اجلواب:  الشيخ :

   الضمان . منهم وأخذوا أمواهلم مث أسلموا سقط عنهم؛ ألن الكفار إذا آذوا املسلمني وقتلوا  نظر

  ؟صالة تنهى عن الفحشاء واملنكر عن كون ال السائل :

ألن الصالة خري موضوع والشيطان يريد أن يفسد علينا هذه الصالة، الصالة لو أتينا ا على اجلواب:  الشيخ :

فتسد اإلنسان عن  تنهى عن الفحشاء والمنكر ))إن الصالة  ((وجه املطلوب لكان األمر كما قال اهللا عزوجل 

واستعينوا بالصبر والصالة وإنها لكبيرة إال على  ((الفحشاء واملنكر وتعينه أيضا على الرب، قال اهللا تعاىل: 

   ؛ ولذلك إذا قوي إميان العبد أتاه الشيطان من كل وجه هذا هو السبب الخاشعين ))



  ؟صالة تنهى عن الفحشاء واملنكر عن كون ال السائل :

، الصالة لو أتينا ا على وجه  ألن الصالة خري موضوع والشيطان يريد أن يفسد علينا هذه الصالة الشيخ :

فتسد اإلنسان عن  إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر )) ((وجل  املطلوب لكان األمر كما قال اهللا عز

واستعينوا بالصبر والصالة وإنها لكبيرة إال على  ((، قال اهللا تعاىل:  الفحشاء واملنكر وتعينه أيضا على الرب

؛ ولذلك إذا قوي إميان العبد أتاه الشيطان من كل وجه يوسوس له يف أصل  هذا هو السبب الخاشعين ))

  جنا من هذا العدو اخلبيث وإذا ضعف إميانه تسلط عليه . اإلميان، أليش ؟ ألنه عرف أنه إذا قوي إميانه

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصالة اتخذوها هزوا 

ولعبا ذلك بأنهم قوم ال يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل 

من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل 

  .ء السبيل )) منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سوا

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم  ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون )) ((سبق لنا يف اآليات قول اهللا عزوجل:  . هزوا ولعبا ))

  يف الصالة .حنناء معىن الركوع اخلضوع وليس اال ماذا قلنا معناها ؟ وهم راكعون )) ((قوله:  كذا؟ نعم .

  ؛ بيت من الشعر قاله قائله اللغة العربية على أن الركوع مبعىن اخلضوع ؟ منوهل عندك شاهد 

  يوما والدهر قد ركع          ال تهين الفقير لعلك أن تركع                         

على أنه يبىن الفعل املضارع على الفتح ولو حذفت نون التوكيد وأصل ال ني ال  وهذا يأيت النحويون شاهدا

؛ ويش الركوع املعروف ؟ االحنناء يف الصالة ؟ طيب  ، وهذا أصح من تفسريها بأن املراد ؟ الركوع املعروف ينن

، ملا يرتتب  الصالةالذي يتصدق وهو راكع ليس حمل محد ملا يرتتب على ركوعه من انشغاله بشيء خارج عن 

، والصدقة ليست كاجلهاد ألنه ميكن  من صدقته بركوعه انشغاله يف أمر خارج عن الصالة فال حيمد عليه

من  ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا )) ((قوله تبارك وتعاىل:  اإلنسان يصلي وينهي صالته مث يتصدق .

ورسوله والذين آمنوا أن يتخذهم أولياء يتوالهم باحملبة واملودة  ، اهللا يعين أي إنسان يتوىل هؤالء الثالثة شرطية

فاجلواب:  هل اهللا حباجة إىل أن يتواله ؟ ومن يتول اهللا )) ((فإن قال قائل:  والنصرة ومجيع ما تقتضيه الوالية .

 ((قد تول اهللا عزوجل: نعم، اهللا ليس حباجة إىل أن نتواله لكن الدين حباجة إىل أن يتواله أله ومن توىل دين اهللا ف

إن تنصروا  ((من املعلوم أن اهللا عزوجل ال حيتاج إىل نصر لكن  يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ))



الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم حيتاج  ورسوله )) (( . ينصركم ويثبت أقدامكم )) ((أي تنصروا دينه  اهللا ))

ونصرها   ؛ وبعد وفاته يكون تويل الرسول مبعىن تويل سنته إىل من يتواله يف حياته يتواله ويتوىل سنته ويدافع عنها

 ألنه ال تزال ؛ تول للمؤمنني إىل يوم القيمة والذين آمنوا )) ((كما قلنا إن تويل اهللا يعين تويل دينه ونصرة دينه ؛ 

ألن الساعة ال تقوم إال على أشرار  ؛ طائفة من هذه األمة على احلق حىت تقوم الساعة يعين يقرب قيام الساعة

 فإن حزب اهللا )) ((، قال:  مل يقل عزوجل: فإنه الغالب فإن حزب اهللا هم الغالبون )) ((وقوله:  اخللق .

؛ والثاين إرادة  والذين آمنوا فهو من حزب اهللاليكون داال على شيئني؛ الشيء األول أن من تول اهللا ورسوله 

؛ فاملتمسك بدين اهللا هو حزب اهللا  ، ألن دين اهللا البد أن يكون غالبا العموم أن حزب اهللا البد أن يكون غالبا

؛ وهلذا جند األئمة الذين مل  وهو غالب والبد ؛ لكن الغلبة قد تكون يف حال من احلياة وقد تكون بعد املوت

،  ، وغريمها من العلماء واألئمة ، ابن تيمية ، اإلمام أمحد م يف حيام ظهروا ظهورا كامال بعد وفاميقدر هل

من فوائد هذه  حلقهم من اإلهانة من والة السوء ما حلقهم وكانت الغالبة هلم إما يف احلياة وإما بعد املمات .

ويتفرغ على ذلك أو هو حقيقة مبعىن التويل أن يكون  اآلية الكرمية: احلث على تول اهللا ورسوله واملؤمنني .

 ؛ والثالث: سبيل املؤمنني ، والثاين: سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلنسان دائما مرتبطا ذه الثالثة: كتاب اهللا

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل  ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل يف سورة النساء: 

ومن فوائد هذه اآلية  فكن مرتبطا دائما ذه الثالثة .المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) 

؛ أما  ، وأن توليهم من أسباب الغلبة الثناء التام على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وعلى املؤمننيالكرمية: 

الكرمية: أن هللا تعاىل حزبا ؛ من حزبه ؟ حزبه الذي يقابل  ومن فوائد هذه اآلية تويل اهللا فهو شأن فوق ذلك .

حربه ؛ ألن هللا حزب وله حرب ؛ فمن أقام على شريعته فهو حزبه ومن خالف شريعته فهو حربه السيما فيما 

فإن قال قائل: أميكن أن يستدل ذه اآلية من أقاموا  نص أنه حرب هللا عزوجل كالربا وقطع الطريق وما أشبهها .

؛ بل هم إذا  ؛ ألن املفروض أن املسلمني حزب واحد ال يتفرقون ، ال ميكن فاجلواب ال حزاب يف بالدهم ؟األ

فربأ النيب  إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليست منهم في شيء )) ((تفرقوا فقد قال اهللا تبارك وتعاىل: 

إنما أمرهم إلى اهللا  (( توعدهم يف قوله: مث لست منهم في شيء )) ((صلى اهللا عليه وآله وسلم منهم وقال: 

فإذا كان هذا شأن من فرقوا دينهم كل واحد يقول الدين معي فكيف يقال إن  ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ))

، ومن  ألن اهللا قال حزب اهللا ؟ نقول كل املسلمني حزب هللا عزوجل؛ إقامة األحزاب يف دين اإلسالم جائزة 

؛ ولذلك  احلزبية لكن ال يعين ذلك أن نقول إنه البد أن تقام األحزاب يف الدين اإلسالميخالف خرج عن هذه 

، الشر والبالء العظيم حىت إذا  انظر اآلن األمة اليت بنت كياا على قيام األحزاب ماذا يكون فيها ؟ الشر والبالء



ن نضرب مثال يف اجلزائر أو نضرب مثال صار احلزب املستقيم يف الطليعة وله الغلبة حصل الشر وال حاجة إىل أ

، قام اجليش والضباط على هذا احلزب  يف تركيا اآلن حزب الرفاهي ملا كاد أن ينتصر ماذا حصل ؟ قامت اجليوش

وهل ميكن أن نقيم  ؛ وعلى كل حال حنن نقول الدين اإلسالمي حزب واحد . واآلن حياولون إلغاء هذا االسم

أال إن  ((،  ميكن البد ؛ ألن اهللا قال حزبا هللا وحزبا للشيطان ي أو ال ميكن ؟حزبا إسالميا ضد حزب شيوع

هو  ((، ما مها ؟ اإلميان والكفر  كلهم حزبان  هذا البد منه ألن بين آدم حزب الشيطان هم الخاسرون ))

الف ؛ لكن حزب أحزاب يف احلزب الواحد هذا خ هذا البد منه )) الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن

ومن فوائد هذه اآلية  اإلسالم وال ميكن أن يقام ؛ ولذلك حيصل التفكك العظيم إذا قامت هذه األحزاب .

وأخرى  ((، واقرأ قول اهللا تبارك وتعاىل:  ، هم الغالبون على أعدائهم ؛ مباذا ؟ بالغلبة الكرمية: البشرى حلزب اهللا

يا  ((وجل:  مث قال اهللا عز بشر املؤمنني بأن هلم النصر . تحبونها نصر من اهللا وفتح قريب وبشر المؤمنين ))

أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار 

ال زاء بالواو بضم ال ا ))هزو  ((؛ األوىل:  اآلية هذه كلمتان فيهما قراءتان . أولياء واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنين ))

هزءا  ((وباهلمز قراءتان:  . هزوا )) ((؛ بل البد أن تضم الزاء فتقول:  وال يصح أن تقول: هزوا هزوا )) ((غري 

 والكفار )) (( ((فيها قراءتان:  والكفار )) ((والثانية، الكلمة الثانية:  فاجلميع ثالث قراءات . هزءا )) ((و ))

يعين ومن  من الذين أوتوا الكتاب )) ((،  الثانية الذين )) ((فعلى قراءة اجلر تكون معطوفة على  والكفار ))

، يعين ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم وال تتخذوا الكفار  األوىل الذين )) ((؛ وعلى األوىل معطوفة على  الكفار

يا أيها الذين آمنوا  ((تأمل اآلن كم مرت علينا  )يا أيها الذين آمنوا ) ((وجل:  قال اهللا عز ؛ أفهمتم اآلن ؟ .

يف صفحة واحدة مما يدل على االهتمام التام فيما ذكر يف هذه اآليات حيث كرر اهللا عزوجل النداء للمؤمنني  ))

، وهي تنصب  مبعىن تصريوا تتخذوا )) ((وذكر أصنافهم ،  ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا )) (( .

؛ وهي نظري اآليات  يعين ال تتخذوهم أولياء أولياء )) ((، واملفعول الثاين  الذين )) ((؛ املفعول األول  مفعولني

أي  الذين اتخذوا دينكم )) ((وقوله:  . يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء )) ((السابقة 

 صريوه ؛ والدين مبعىن العمل هنا ؛ وقد جاء لفظ الدين يف القرآن يراد به اجلزاء ويراد به العمل الذي جيازى عليه

وما  ((، ومثاله أيضا قوله تعاىل:  يعين يوم اجلزاء مالك اليوم الدين )) ((، مثال األول قول اهللا تبارك وتعاىل: 

لكم دينكم ولي  ((؛ ويأيت مبعىن العمل كثريا مثل قوله تعاىل:  الدين )) أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم

عوضه من اهللا ؛ ومنه الدين يف املعامالت ، أي العمل الذي تدينون اهللا به وترجون  ، ومثل هذه اآلية دين ))

يعين جعلوه حمل  هزوا ولعبا )) ((يقول:  االشتقاق واحد، الدين يف املعامالت دفع شيء النتظار عوض .



؛ واللعب هو الذي ليس له هدف وليس له فائدة ،  استهزاء يسخرون به بألسنتهم واعتقدوا بقلوم أنه لعب

، قالوا هذا لعب،  وقالوا ويش معىن اإلنسان يأيت مثال يأيت املسجد يتحرك قائما وقاعدا وساجدا وما أشبه ذلك

 ((وقوله:  يعين م اليهود والنصارى . لذين أوتوا الكتاب ))من ا ((وقوله:  ليس هذا بدين ، ويسخرون به .

بيان للواقع وليس تقييدا ألنه مل يؤت أحد الكتاب معنا وال بعده وإمنا كل الذين أوتوا الكتاب   من قبلكم ))

فيها قراءتان قلنا إن  والكفار )) ((وقوله:  ؛ ولكن املراد هنا كما هي طريقة القرآن اليهود والنصارى . كانوا قبلنا

؟ النصب ؛ على قراءة اجلر يعين ال  يعين وال تتخذوا الكفار أولياء سواء اختذوا دينكم هزوا ولعبا، هذا على قراءة

تتخذوا الكفار أولياء الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا ؛ وكل من القراءتني مفيدة جدا ؛ فهنا نقول إذا جعلناها 

ني ممن اختذوا دينا هزوا ولعبا ؛ وعلى قراءة النصب تفيد أن نتجنب الكفار وال باجلر تفيد أن الكفار سوى الكتابي

نتوالهم مطلقا ؛ لكن فيها إشارة أي على قراءة اجلر إشارة إىل أن الكفار غري الكتابيني يتخذون ديننا هزوا ولعبا 

ويل أي املنصور تناصروم  مجع أولياء )) (( ، والكفر . ؛ فيجتمع فيهم السخرية منا، واعتقاد أن ديننا لعب

واتقوا اهللا إن كنتم  ((مث قال:  وتعينوم وتتقربون إليهم وما أشبه ذلك مما يقتضي أن يكونوا أولياء لنا ال أعداء .

أي اختذوا وقاية من عذابه وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه تقربا إليه تبارك  اتقوا اهللا )) ((،  مؤمنين ))

قال بعضهم يف تعريف التقوى : أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا ثواب اهللا ؛ فجمع هنا  وتعاىل؛ وهلذا

بني العمل واإلخالص والعلم ؛ أن تعمل بطاعة اهللا عمل ، على نور من اهللا علم ، ترجوا ثواب اهللا إخالص ما 

بفعل األوامر  ؛ وهلذا إذا قلنا إا اختاذ وقاية ترجوا الدنيا ؛ وأن ترتك ما ى اهللا على نور من اهللا ختشى عقاب اهللا

هذه  إن كنتم مؤمنين )) ((وقوله:  فالبد من مالحظة اإلخالص ألنه إذا مل يكن اإلخالص مل يكن الطاعة .

،  الشرطية من باب التحدي يعين إن كنتم صادقني يف إميانكم فلتتقوا اهللا ألن الصادق يف إميانه البد أن يتقي اهللا

هل الشرطية هنا هلا عالقة فيما قبلها  يتجنب حمارمه، أن يقوم بأوامره ؛ فإن مل يفعل فإميانه ناقص ضعيف .أن 

نقدرها اآلن: واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني فاتقوا اهللا ؛ يستقيم الكالم أو ال  حبيث نقدر جواب الشرط ما قبلها ؟

يا  ((نا تأيت الشرطية غري موصولة مبا قبلها مثل قوله تعاىل: يستقيم ؟ يستقيم ؛ إذا فهي موصولة مبا قبلها ؛ وأحيا

أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اهللا وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم 

ون هذه الشرطية ليست متعلقة مبا قبلها ألنه ينعكس املعىن ، لو قلنا ذلكم خري لكم إن كنتم تعلم تعلمون ))

فإن مل تعلموا فليس خريا لكم، يستقيم أو ال يستقيم ؟ ال يستقيم ؛ وهلذا يف اآلية الثانية اليت قرأا اآلن ينبغي 

ألنك لو وصلت فهم منه أنه خري إن كنا نعلم وإن مل نعلم فليس خبري  ذلكم خير لكم )) ((لإلنسان أن يقف 

، هذا معناها إمجاال ؛ على كل  ي العلم فافهموا هذامع أنه خري على كل حال ؛ لكن معىن هذا إن كنتم ذو 



نقول هذا الشرط متعلق ملا قبله أي إن كنتم مؤمنني حقا  اتقوا اهللا إن كنتم مؤمنين)) ((اآلية اليت معنا  حال

النهي عن اختاذ اليهود يف هذه اآلية الكرمية فوائد؛ منها:  فاتقوا اهللا ألن اإلميان حقا حيمل على التقوى .

ألم  ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء )) ((؛ فتكون هذه أعم من اآليات السابقة  لنصارى والكفار أولياءوا

من فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلغراء التام عن اختاذهم أولياء ؛ وذلك بإثارة  ضم إليهم يف هذه اآلية الكفار .

يعين أي إنسان يشعر بأن إنسانا يهزأ به يف دينه  ولعبا )) الذين اتخذوا دينكم هزوا ((احلمية والغرية يف قوله: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إظهار هؤالء الكفار من أهل ين لعب ال فائدة منه الشك إنه . ويقول هذا الد

ومن  الكتاب والكفار إظهار عداوم لإلسالم وأن عداوم ظاهرة حيث كانوا يسخرون بأهله املتمسكني به .

من الذين أوتوا  ((د هذه اآلية الكرمية: أن العلم قد يكون وباال على صاحبه ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: فوائ

فإن هؤالء أعطوا العلم ووصف هلم الرسول حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم يف التوراة واإلجنيل وصفا  الكتاب ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: احلث على  لعلم .جيعلهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ومع ذلك مل ينفعهم هذا ا

ومن فوائدها: أن اإلميان احلقيقي  .واتقوا اهللا ))  ((التقوى اليت من مجلتها البعد عن اختاذ هؤالء أولياء؛ لقوله: 

نقول أما  فإن قال قائل: هل التقوى خاصة باهللا ؟ . اتقوا اهللا إن كنتم مؤمنين )) ((مقتض للتقوى ؛ لقوله: 

تقوى العبادة فإا خاصة باهللا وال جيوز أن نتقى شيئا على وجه التعبد إال اهللا عزوجل؛ وأما تقوى ما خيشى منه 

يوما ومعلوم أا ليست هذه تقوى عبادة يعين مل اتقوا يوما ترجعون فيه إلى اهللا ))  ((فهذه تكون هللا ولغريه ، 

؛ هذه  اتقاء ما خيشى منه ؛ ويقال: اتق شر من أحسنت إليهيأمر اهللا عزوجل أن نعبد اليوم بالتقوى لكن هذا 

  ، يعين احذر واخش، وليست هذه تقوى عبادة . تقوى عبادة ؟ ال

  عرفنا والية اهللا ورسوله فما معىن حرب اهللا ورسوله ؟ السائل :

  والرسول نوع من احملاربة .؛ يعين إعالن املخالفة هللا  ، إعالن املخالفة نعم احلرب معناها إعالن املخالفة الشيخ :

  ؟ يا شيخ كيف يكون احلرب السائل :

  الرسول عليه الصالة والسالم أليس حارب الكفار وهزمهم ؟ بلى ؛ هذه ؛ وبعده ؟ وبعد موته سنته . الشيخ :

  ؟ الرجل املسلم حيب صديقه الكافر  احلب الطبيعي مثل السائل :

وبعضكم فسر وقال: الصديق تقال للجنس  لكفار ؟ تكلمنا عليهاا تكلمنا على اختاذ الصديق من اأم الشيخ :

، فهم  ومعلوم أن الذين مل يظاهروا علينا ومل يقاتلونا الشك هم حماريب اهللا؛   من البشر والرفيق جلنس آخر

  يقولون حنن جنامع معهم يف العبارة ولكن ال نقصد معنا كوم أصدقاء أننا نصدقهم .

  ؟  يف الصديق ت: اتق شر ما أحسنت إليه ،شيخ هل ما قل السائل :



  يتوقع . حديث يعين ؟ واهللا رمبا إذا أحسنت إليه رمبا يقول  الشيخ :

  هل احلب الطبيعي الذي يكون يف قلب االبن املسلم ألبيه الكافر من مواالة الكفار ؟ السائل :

  ميكن الفرار منه . ألن هذا أمر البد منه والال، من له أقارب كفار فإن احلب الطبيعي ال يؤثر على دينه  الشيخ :

كنا أذالء فأعزنا اهللا باإلسالم فمتى طلبنا  (، يذكر عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال:  هذا صحيح الشيخ :

  العزة بغيره أذلنا اهللا ) .

  هل يؤخذ من اآلية أن من عالمة حزب الشيطان أن يكون حربا حلزب الرمحان ؟  السائل :

  ، ما فيه شك من عالمة حزب الشيطان أن يكون حربا حلزب الشيطان. عالمام من الشيخ :

  ال، هذا ذكرنا املقصود بذلك اإلغراء وإثارة اهلمم والغرية على البعد عن هؤالء . الشيخ :

جيب بارك اهللا فيك ! مازالت مسألة مل تثبت مسألة التويل حنن فسرناها بأا النصرة فهل هذه املناصرة  السائل :

ى اهللا عليه أن تقرن باحملبة أو أا مناصرة بدون حمبة فإن كان أحد األمرين فماذا نقول فيما جعل الرسول صل

  ؟وسلم خزاعة حلفاء 

جعلهم حلفاء يساعدونه ويساعدوم لكن ما يلزم من هذا احملبة ويريد أن ينتصر م؛ وهذا مما يدل  الشيخ :

  النصارى إن دعت احلاجة إليها .على أنه جيوز للمسلمني االنتصار ب

(( وإذا ناديتم إلى الصالة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم ال يعقلون قل ؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل

ة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه بل لعنه اهللا وغضب عليه وجعل منهم القردة أنبئكم بشر من ذلك مثوب

  . والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ))

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا  ((، سبق لنا الكالم على قول اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ؟ الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا )) ((من قوله:  فما هي الفائدة . دينكم هزوا ولعبا ))الذين اتخذوا 

فيها قراءتان  الكفار )) (( ألم يستهزئون بدينهم .؛ أولياء، إغراء املسلمني بالبعد عنهم وعدم اختاذهم أولياء 

هذا توجيه، وعلى النصب ؟ توجيههما على قراءة اجلر معطوفة على املوصول الثاين  الكفار )) (( وجههما ؟

إن   ((ماذا يفيد قوله:  واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنين )) ((قوله:  وعلى قراءة النصب معطوفة على موصول األول .

يانا يكون الشرط ليس قيدا أح يعين كالتحدي هلم يعين إن كانوا مؤمنني حقيقة فليتقوا اهللا . ؟ كنتم مؤمنين ))

فاسعوا إلى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة  ((مثل قوله تعاىل:  فيما سبق مثل يا أخ ؟ 

لو قلنا بذلك  ما وجه كوا ليست قيدا فيما سبق ؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ))ذكر اهللا وذروا البيع 



وإذا ناديتم  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  كنا نعلم وإن كنا ال نعلم فليس خبري.لكان احلضور إىل الصالة خري إن  

أي إذا دعومت  إذا ناديتم إلى الصالة )) ((مبينا حال هؤالء الذين أوتوا الكتاب وكذلك الكفار  إلى الصالة ))

وصار لألمة دولة إسالمية وجمتمع كبري الناس إليها بصفة معروفة ؛ وملا قدم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم املدينة 

كيف جيمعون الناس إىل الصالة ؛ فمنهم من اقرتح أن توقد نريانا إذا دخل الوقت يعلم ا   تشاوروا فيما بينهم

دخول الوقت ورفض هذا االقرتاح بأن هذا من عادة اوس وألن هذه النريان يف النهار ال تفيد شيئا ؛ اقرتح 

؛  ينفخ ويكون له صوف رد هذا االقرتاح من عالمة صالة النصارى ؛ اقرتح قرتاح ألن هذاناقوس فرفض هذا اال

ملاذا ؟ ألنه شعار لدين اليهود ؛ ويسر اهللا عزوجل أن أحد الصحابة وهو عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه رضي اهللا 

ال ليعلم به للصالة ؛ فقال: أال , فقال له أتبيع هذا ؟ قال ألي شيء ؟ قى يف املنام رجال معه ناقوص أو عنه رأ

، أمسعه األذان كله؛ فلما أصبح غدا إىل النيب صلى اهللا عليه وآله  أدلك على خري من هذا ؟ مث أمسعه األذان

، فأقرها النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأمر عبد اهللا بن زيد أن يلقيه إىل بالل  وسلم وأخربه فقال إا لرؤيا حق

نه أندى صوتا منك ؛ ومل يقل ألقه ويسكت ؛ ألنه لو سكت لكان يف قلب عبد اهللا بن زيد وعلل ذلك فقال إ

؛ لكن من عادة الرسول عليه الصالة والسالم أنه يبني  ، إذ أنه هو الذي رآه فكان أوىل الناس بالقيام به شيء

،  ، تعظيم هللا عزوجل حكمة الشيء حىت يطمئن القلب ؛ فبني أنه أندى صوتا منه فنادى به ؛ ونعم النداء

؛ أي  ، ختام بالتعظيم والتوحيد ، دعوة للفالح ، دعوة للصالح شهادة له بالتوحيد ، شهادة للرسول بالرسالة

وهلذا يقول جميب املؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة ، دعوة ؛ دعوة أحسن من هذا ؟ الشك دعوة عظيمة 

علها من شعار البالد اإلسالمية فكان إذا نزل بقوم انتظر فإذا أذنوا تامة حىت إن الرسول عليه الصالة والسالم ج

ترك قتاهلم ألن األذان من شعائر اإلسالم الظاهرة اليت ال جيوز للمسلمني أن يدعومها وال جيوز لغري املسلمني أن 

؛ ألن الرسول  انيهجم على بلد يؤذن فيه ؛ ورمبا يكون هذا هو عالمة كون الدار دار إسالم أن يعلى فيها األذ

صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا مسع األذان كف عنهم وعلم أن بالدهم بالد إسالم ؛ ويكون هذا هو الفيصل يف 

كلمة عامة   إلى الصالة )) ((مباذا ؟ باألذان ؛ وقوله:  إذا ناديتم إلى الصالة )) ((اآلن   معىن دار اإلسالم .

 إذا هو عام أريد به اخلاص ، ال نقول وغريها ؛ تشمل اجلمعة والفرائض اخلمس ؛ وهل نقول وغريها ؟ اجلواب ال

، هو عام أريد به اخلاص وهو ليس العام الذي خصص ألن عام الذي خصص أريد عمومه أوال مث ورد عليه 

 ؛ وعلى هذا فنقول الصالة هنا عام أريد به اخلاص . صال؛ والعام املراد به اخلاص مل يرد عمومه أ التخصيص ثانيا

؛ الكسوف ال يؤذن له مع أنه  مع أنه جيتمع هلا ؛ العيدان ال يؤذن هلما مع أنه جيتمع هلما االستسقاء ال يؤذن هلا

جيتمع له ؛ قيام الليل يف رمضان ال يؤذن له مع أنه جيتمع له ؛ لكن اخلسوف اختص بدعوة خاصة حىت ال 



ق بالفرائض اليت تتكرر يف كل يوم وذلك بأن يقال: الصالة جامعة ؛ ألنه يأيت بغتة والناس غافلون ؛ إذا إذا يلح

أي جعلوا  اتخذوها هزوا ولعبا )) ((ناديتم إىل الصلوات ست صلوات صح ؟ صلوات اخلمس واجلمعة . 

 ((بضم الزاء إذا كانت بالواو،  ا ))هزو  ((أن أنبه أن فيها ثالث قراءات:  هزوا )) ((يسخرون ويستهزئون ؛ و

قال اهللا تعاىل:  . واللعب اهلمز؛ وسبق معنا الفرق بني اهلزلبضم الزاء و  هزءا )) ((،  بسكون الزاء واهلمز هزءا ))

ذلك  ((الباء للسببية  بأنهم )) (( . ذلك املشار إليه قوهلم أو اختاذهم ؟ إياها هزوا ولعبا ذلك بأنهم )) ((

؛  أي ليس هلم عقول أي عقول الراشدة لكن هلم عقول مدركة قوم ال يعقلون )) ((أي بسبب أم ،  بأنهم ))

والفرق بينهما: العقول املدركة هي العقول اليت يرتتب عليه التكليف وهو الوصف الذي جتدونه يف كتب الفقهاء 

، كل   رشاد هو الذي انتفى عن الكافر، هذا عقل إدراك ؛ لكن عقل اإل من الشروط الصالة مثال التمييز والعقل

، عقل أيش ؟ عقل إرشاد، ليس له عقل يرشده، عنده ذكاء عنده إدراك األمور ويعرف من  كافر فليس عاقال

    الواقع ما ال يعرفه كثري من املسلمني لكن



الباء للسببية  بأنهم )) (( . ذلك املشار إليه قوهلم أو اختاذهم ؟ إياها هزوا ولعبا ذلك بأنهم )) ((قال اهللا تعاىل: 

أي ليس هلم عقول أي عقول الراشدة لكن هلم عقول  قوم ال يعقلون )) ((أي بسبب أم ،  ذلك بأنهم )) ((

اليت يرتتب عليه التكليف وهو الوصف الذي جتدونه يف كتب  ؛ والفرق بينهما: العقول املدركة هي العقول مدركة

، هذا عقل إدراك ؛ لكن عقل اإلرشاد هو الذي انتفى عن  الفقهاء من الشروط الصالة مثال التمييز والعقل

، عنده ذكاء عنده إدراك األمور  ، عقل أيش ؟ عقل إرشاد، ليس له عقل يرشده ، كل كافر فليس عاقال الكافر

، ليس بعاقل ؛ ملاذا ؟ لكفره باهللا عزوجل  الواقع ما ال يعرفه كثري من املسلمني لكنه ليس بعاقل ويعرف من

أي ليس عندهم عقل إرشاد ولو علقوا لعظموا هذه  بأنهم قوم ال يعقلون )) ((والعقل يهدي إىل احلق ؛ إذا 

التوحيد والرسالة ؛ ألا اختص  الصالة العظيمة اليت ال نعلم أن يف دين اإلسالم شيئا أعظم منها ما عدى

خبصائص عظيمة وال خيفى على كثري منكم أا فرضت من اهللا عزوجل إىل رسوله بدون واسطة ومل تفرض على 

؛ وأيضا مل تفرض عليه ذا القدر الكمي يعين مخس  الرسول وهو يف األرض بل يف أعلى مكان يصله البشر

، وهذا يدل على حمبة  من الوقت إن مل يكن أكثر الوقت اليقظة صلوات بل فرضت مخسني صالة تستوعب كثريا

، قال النيب صلى اهللا عليه  اهللا تعاىل هلا ؛ وملا كان اهللا حيبها كانت قرة  عني الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم

اللهم صل وسلم عليه ؛ هذه الصالة  حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصالة ) (وسلم: 

ألن  ؛ لعظيمة هل ميكن ألي عاقل عقل إرشاد أن يتخذها هزوا ولعبا ؟ أبدا بل يتخذها مقام التعظيم واالحرتاما

اإلنسان إذا جاء يصلي فمن الناجي ؟ اهللا ، ومن يقف بني يديه ؟ يقف بني يدي اهللا ويناجي اهللا ليس بينه وبينه 

،  ، قرآن , رياضة العبادات رياض ، مث يأيت  بديفيقول محدين ع الحمد هللا رب العالمين )) ((أحد، يقول 

، يعين روضة عظيمة من رياض العبادات ؛ فكيف ميكن لعاقل أن  ، سجود هللا ، احنناء هللا تكبري، تعظيم هللا

يتخذ هزوا العبادات ؛ واهللا لو أن إنسانا منا قيل له اآلن عندك مقابلة مع امللك أو مع الرئيس ماذا يكون ؟ 

ويتجمل ويتطيب ويتخذ لذلك عدة واستعدادا فكيف إذا كان أن يقف بني يدي اهللا عزوجل الذي هو يتأهب 

، حنن نعرف أن  أحب األشياء إليه ، سيكون هلذا تأثري عظيم لو كنا نعقل لكن العقل عندنا قليل يا إخوان

لمني اليوم ـ ونسأل اهللا أن ؛ بل كثري من املس الواحد نصف االثنني هذا عقله لكن العقل هو عقل إرشاد قليل

يعفوا عنا وعنهم ـ يأتون إىل الصالة ويقيمون الصالة جسما ال روحا وال تتسلط على الشياطني باهلواجس إال إذا 

، كل اهلواجس هذه تروح وال جيدها فائدة  دخل يف الصالة مث إذا سلم من الصالة فكأنه سحاب استدبرته الريح

ون الصالة هزوا ولعبا الشك أم قوم ال يعقلون والذين يعظموا وينزلون منزلتها أيضا ؛ فلذلك كان الذين يتخذ

يف هذه اآلية الكرمية: بيان لشدة وقع الصالة يف أعدائنا الكفار اليهود والنصارى ؛ وجه  هم أهل العقل والرشاد .



، وختصيص الشيء من  ة بعد هذاذلك أنه ملا ذكر يف اآلية اليت قبلها أم يتخذون ديننا هزوا ولعبا خص الصال

ومن فوائد اآلية الكرمية: مشروعية النداء للصالة ؛ لقوله:  العموم يدل على العناية به وعلى شرفه على العموم .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن النداء للصالة  وكما قلنا إن النداء يعين بذلك األذان . وإذا ناديتم إلى الصالة )) ((

ومن فوائد هذه اآلية:  .فكأن هذا أمر معلوم  إذا ناديتم إلى الصالة )) ((ضرورة بالدين ؛ لقوله: أمر معلوم بال

أنه إذا كان النداء للصالة مشروعا كان عبادة يتقرب به املنادي إىل اهللا؛ أليس كذلك ؟ وهو هكذا ؛ فاألذان من 

كانوا أطول الناس أعناقا  ( ، ليست لغريهم أفضل األعمال حىت إن اهللا تعاىل خص املؤذنني خبصيصة يوم القيمة

؛ فهم خيتصون ذه اخلصيصة اليت ال يشاركهم فيها  رفع اهللا رؤوسهم بطول أعناقهم لرفعهم ذكرا بني العباد )

فإن قال قائل: ماذا تقولون أهو األفضل أم اإلمامة ؟ فاجلواب: أنه أفضل من اإلمامة ؛ ألن النصوص  غريهم .

فإن قال قائل: يرد عليكم إذا كان أفضل من  ثر من نصوص الواردة يف اإلمامة من حيث الفضل .الواردة فيه أك

قلنا  اإلمامة فلماذا مل يؤذن الرسول عليه الصالة والسالم ومل يؤذن أبو بكر وال عمر وال عثمان وال علي ؟

سائر العبادات بل بني األذان واإلمامة ، وحنن اآلن ال نريد املفاضلة بني األذان وغريه من  النشغاهلم مبا هو أعم

والشك أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم واخللفاء الراشدين لو ألزموا أنفسهم باألذان لكانوا يبقون مراقبني 

لألوقات مدة طويلة ، ويف ذلك الوقت ليست ساعة يف جيب اإلنسان خيرجها ويعرف أن الوقت حضر ، من 

ستزول أو ال تزول أو زالت أو مل تزل ؛ فهم مشتغلون مبا هو أهم من التفرغ من  يرقب الشمس يعرف أا اآلن

قلنا هذا يسقط عنه معىن كثري من  فإن قال قائل: أفال ميكنهم أن يوكلوا األوقات فإذا دخلت جاءوا ؟ األذان .

لراجح من أقوال العلماء األذان الذي رمبا يكون الفضل من أجل هذا املعىن فيفوت املقصود ؛ فاحلاصل أن القول ا

قلنا بلى هلم حق واحلمد  فإن قال قائل: غري املؤذنني أفال يكون هلم حق ؟ أن األذان أفضل من اإلمامة ملا مسعتم.

هللا وهو مشروعية متابعة مؤذن يعين أنه شرع لنا أن نقول مثل ما يقول املؤذن حىت ال ميتاز عنا بعمل ليس لنا منه 

 ورمحته وحكمته أنه مل يضع غري املؤذنني من شيء من أجل األذان ؛ فنحن مأمورون حظ ؛ وهذا من نعمة اهللا

، لو قلنا مثله لكنا  هذامبتابعة املؤذن أن نقول مثل ما يقول إال يف حي على الصالة حي على الفالح ما نقول 

ننا نقول إذا قال حي ، هو اآلن يدعونا حي على الصالة فإذا قلنا حي على الصالة تعارض النداءات لك ندعوه

على الصالة نقول ما يدل على أننا نقول مسعا وطاعة وهو ال حول وال قوة إال باهللا ؛ فكأننا قلنا مسعا وطاعة 

فإن قال قائل: إذا ثبت أن األذان عبادة فما تقولون يف  ولكنا نسأل اهللا أن يعيننا ألنه ال حول وال قوة إال باهللا .

 واء وصاروا جيعلون مسجال عند مكرب الصوت فإذا جاء وقت األذان فتحوا املكرب ؟بعض الناس الذين ثبتهم اهل

؛  ، وهذا ليس مؤذنا لكنه حاكيا لصوت مؤذن سابق نقول هذا خطأ وغلط عظيم وتفويت خري على األمة



،  يضةولذلك يؤذن أو جيعل املسجل بصوت إنسان قد مات فليس هذا عبادة ويف رأيي أنه ال حيصل به أداء الفر 

إذا مل يكن مؤذن آخر يسمع يف هذا املكان ؛ ملاذا ؟ ألن هذا جمرد صوت ليس رجال متعبدا يقوم هللا عزوجل 

ذا األذان ؛ فهو جمرد صوت كما جيعل عندنا جرس الساعة إذا مسع معناه أنه دخل الوقت ؛ وهذه نقطة ينبغي 

وح ليس جمرد طقوس تسمع أو حركات تفعل بل هو لنا أن نعرفها أن الدين اإلسالمي عبادة، عبادة ذو جسد ور 

ولو أراد أن يقيس قائس على هذا وقال ننقل بالشريط صالة  ؛ فاألذان عبادة إذا جيب أن يكون عبادة . عبادة

 ، صالة إمام حسن القراءة حسن الصوت وجنعل الشريط أمام املصلني وخنليه يصليهم يصلح أو ما يصلح ؟ إمام

ال إشكال مع أنه سيقول اهللا أكرب تكبرية اإلحرام على أحسن ما يكون، القراءة على أحسن باالتفاق ما يصلح و 

ألنه ما يرى لكن يقول بدل ما إنه ال  يال سبحان ريب العظيم ألجل ماما يكون، اهللا أكرب للركوع ويرفع صوته قل

 ، فاألذان مثله حذو القراءة لح، وهكذا ؛ ال أحد يقول هذا يص يرونين أرفع صويت بالتعظيم سبحان ريب العظيم

، حيث ينادى هلا  تعظيم الصالةومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  ألننا ال نريد جمرد صوت نعلم به دخول الوقت .

ومن فوائد هذه اآلية  وحىت يعلم الناس دخول وقتها فيصلوا وحيضروا إن كانوا ممن جيب عليهم احلضور للجماعة .

صالة دليل على كمال العقل وأن من مل يهتم ا فإن ذلك دليل على نقص عقله ؛ لقوله: الكرمية: أن القيام بال

فتكون إقامة الصالة من متام العقول والتهاون ا من نقص العقول كما أنه  ذلك بأنهم قوم ال يعقلون )) ((

اخلطاب هنا للرسول عليه الصالة والسالم يعين قل  قل يا أهل الكتاب )) ((وجل:  مث قال اهللا عز نقص الدين .

  واملراد اليهود والنصارى . يا أهل الكتاب )) ((، جادهلم .   ، ناظرهم هلم

 هل هنا استفهامية (( هل تنقمون )) ،هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل )) ((

أنه إذا جاء االستثناء بعد االستفهام فهو دليل على أن االستفهام للنفي ؛ نا ، واملراد ا أيش ؟ النفي ألننا ذكر 

وما نقموا منهم إال  ((أي ما تنقمون منا إال كذا وهو نظري قوله تعاىل يف أصحاب األخدود:  هل تنقمون )) ((

 مباذا وما أنزل من قبل )) هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا أن يؤمنوا باهللا العزيز الحميد )) ((

ال، اإلميان باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل من  ؛ وهل هذا عيب ؟ هل هو عيب ؟ أي شيء ؟ إال ذاب تعيبوننا ،

قبل هو عيب ؟ ال، ليس بعيب؛ فكأنه قال أنتم ال تعيبون علينا شيء هو عيب بل تعيبون علينا شيئا هو كمال 

ينا ؛ ومثل هذا األسلوب يسميه علماء البالغة: تأكيد املدح مبا يشبه الذم ؛ وال بأس وهو اإلميان باهللا وما أنزل إل

؛ الصورة األوىل نفي وإثبات، تنفى صفة الذم ويؤتى بعدها بصفة  أن نقول: تأكيد املدح مبا يشبه الذم له صورتان

ن هي أوال تنفى صفة العني ويؤتى مدح مثبتة ؛ أفهمتم ؟ مثاله يا شيخ ؟ ارجع هذا املثال الذي معنا اآلية ؛ لك

  ، امسع إىل قول الشاعر: بعدها بإثبات صفة كمال فهذا يسمى تأكيد املدح مبا يشبه الذم



  وال عيب فيهم غير أن نزيلهم     يعاب بنسيان األحبة والوطن                     

ة والوطن؛ يعين أن فيهم تنسي عن وال عيب فهيم غري أن نزيلهم ـ الذي ينزل عليهم ـ   يعاب بنسيان األحب

األحبة والوطن ؛ هذا عيب وإال مدح ؟ مدح ، لكن أول ما تسمع وال عيب فيهم إال غري أن ترتقب الذم ؛ 

  وكذلك قول الشاعر :

  بهن فلول من قراع الكتائب    غير أن سيوفهم  وال عيب فيهم                   

؛ هذا ما فيهم عيوب لكن ينزل عليهم ضيف ينسى كل شيء  األول ميدحهم بالكرم و الثاين بالشجاعة

؛ وكذلك آخر ال عيب فيهم غري أن سيوفهم يعين ليس فيهم أي جنب وليس فيهم عيب  إلكرامهم واحتفائهم به

، تثلمت من قرع الكتائب لشجاعتهم ؛ هذه األنواع صورة من صور تأكيد املدح مبا  إال أن سيوفهم قد تثلمت

انيا أن يؤتى بصفة مدح ويستثىن بعدها صفة مدح، يؤتى بصفة مدح ويستثىن بعدها صفة ذم ؛ ث يشبه الذم .

فهمتم ؟ يؤتى بصفة مدح مث يؤتى بعدها بصفة ذم بأداة الصفة ؛ تقول: هذا الرجل عامل إال أنه شجاع ، ويش 

، هذا أيضا من تأكيد املدح  ع؛ فإذا به يقال إال أنه شجا  قلنا مدح وال ذم ؟ عامل إال أنه ويش تتوقع ؟ صفة ذم

هذا مدح ؛ إذا اخلطاب هلؤالء نقول هلم إنكم  هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا )) ((لننظر اآلية  مبا يشبه الذم .

وما أنزل  ((وهو القرآن،  وما أنزل إلينا )) (( ال تنقمون منا شيئا إال هذا وهذا ليس مما يقتضي أن تنقموا منا .

، حنن نؤمن بكل كتاب أنزله اهللا على كل  التوراة واإلجنيل وصحف ابراهيم والزبور وغري ذلك وهو من قبل ))

، ما ميكن ينقم ؛ لكن هؤالء ننقم منهم أم مل يؤمنوا مبا  ، ما ميكن ؟ ال رسول ، هل هذا ينقم من اإلنسان

يؤمنون مبا أنزل إلينا وحقيقة أم ال  ، أهل الكتاب اآلن ال أنزل إلينا بل نقول مل يؤمنوا مبا أنزل إليهم أيضا

 يؤمنون مبا أنزل إليهم ؛ ألم لو آمنوا مبا أنزل إليهم آلمنوا مبا أنزل إلينا إذ أن ما أنزل إلينا مصدق ملا أنزل إليهم

إال أن آمنا باهللا وما هل تنقمون منا  ((وأن أكثركم فاسقون ))  ((قال:  ، مكذبون هذا وهذا . ؛ لكن هم ال

 إال أن آمنا باهللا )) ((معطوفة على أيش ؟ هل هي م عطوفة على  أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم ))

أو معطوفة على لفظ اجلاللة ؟ يعين إال أن أو على لفظ اجلاللة ؟ فيها وجهان لكن الصواب الذي قد يكون 

، بأن أكثركم فاسقون أي خارجون  أكثركم فاسقونإن أا معطوفة على أل على باهللا يعين إال أن آمنا بأن متعينا 

قد يقول قائل: إذا محلتها على هذا املعىن فهم ينقمون ألم ال يريدون أن أكثرهم فاسق  عن طاعة اهللا بالكفر .

فيقال هذا ال نستحق أن ينقموا منا به ألننا مل نقل: وأنكم فاسقون  ، فينقمون منا أن نؤمن بأن أكثرهم فاسق ؟

ألن منهم من كان مؤمنا وآمن فعال مثل النجاشي من  ؛ وهذا هو العدل وأن أكثركم فاسقون )) ((نقول: ؛ بل 

؛ لكن أكثرهم فاسقون فهذا عدل كأنه قال ما تنقمون منا إال أن قمنا مبا  النصارى وعبد اهللا بن سالم من اليهود



، أن نعطي   ومبا أنزل ؛ وما جيب لعباد اهللا العدل جيب هللا وما جيب يف عباد اهللا ؛ ما الذي جيب هللا ؟ اإلميان به

، وحنن نؤمن ذا ونؤمن بأن من اليهود من آمن وحسن  كل إنسان ما يستحق ؛ فأكثر هؤالء فاسق بالشك

، ال حنكم بفعل أكثرها بل أعطينا كل إنسان ما  إميانه ومن النصارى من آمن وحسن إميانه وهذا هو العدل

  يستحق .

  نريد مثاال على األسلوب الذي يتوقع منه املخاطب صفة ذم وهي مدح احلقيقة ؟  السائل :

أنت طالب علم أليس كذلك ؟ إذا قلنا فالن طالب علم غري أنه جمتهد يف العبادة، هذا تأكيد املدح ملا  الشيخ :

أعقبتها بصفة ، يتوقع املخاطب أن تأيت صفة ذم لكنك أنت  يشبه الذم ألنك إذا قلت فالن طالب علم غريه

  مدح، متام ؟ طيب .

  هل املردد خلف املؤذن له مثل أجر املؤذن ؟ السائل :

، ما حيصل لكن يشارك املؤذن يف بعض الثواب ونظري ذلك من بعض الوجوه أنه شرع ملن مل حيج أن  ال الشيخ :

خذ من الشعور يضحي حىت يشارك احلجاج يف شيء من أفعاله كذبح القربان وشرع له أيضا أن يتجنب األ

  ، كل هذا ألجل أن يعرف الناس حقوق اهللا عزوجل . واألظافر واجللد

  ؟ جائز كاملذاهب الفقهية األربعة ما رأيكم فيمن يقول إن التحزب يف اإلسالم السائل :

؛ لكن ال يتحزبون وإن كان يوجد من  أما أوال فيقال إن تعدد املذاهب ما هي إال تعدد األقوال فقط الشيخ :

ملتعصبني من املذاهب ما يقتضي أن يكون حتزبا لكنهم مستحقون للذم وإال وجد يف العصور الوسطى تعصب ا

؛ لكن هذا ينكر بالشك ؛ أما مسألة اخلوارج  حىت إن بعض احلنابلة يضربون الشافعية والشافعية يضربون احلنابلة

ألن الرسول  ؛ السلف أخرجهم من اإلسالمفاخلوارج يقاتلون على أم مسلمون ومع ذلك فإن كثريا من علماء 

أما مسألة الفكر هذه  . يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية ) (عليه الصالة والسالم قال: 

إنا وجدنا  ((فالفكر إن كان خمالفا ملا جاء به اإلسالم فهو فكر باطل مردود على صاحبه وهذا مثل قول الكفار 

  يف اإلسالم وال يقتضي التحزبية وإن كان فكرا صوابا فالبد أن يكون  آبائنا على أمة ))

ورد يف فضل املؤذنني أم أطول أعناقا يوم القيمة فهل هذا خاص مبن داوم على ذلك أو أنه حيصل  السائل : 

  ملن أذن مرات ومل يكن مداوما عليه ؟

ى مؤذنا وإال لقال الرسول: من أذن كان أطول الظاهر املؤذنون الذين هم دائما يؤذنون يعين من يسم الشيخ :

  الناس .



شيخ بارك اهللا فيكم ! انتشر بني الناس اليوم يف بعض املساجد من متابعة املقيم إذا انتهى من إقامته  السائل :

  " حىت صار كأنه سنة فما حكمه ؟ ال إله إال اهللا بقوهلم "

هو متابعة املقيم والصحيح أن احلديث ضعيف وأن متابعة هذا بارك اهللا فيك مبين على صحة احلديث و  الشيخ :

املقيم ليست بسنة ؛ ومنها أيضا أن يقال: أقامها اهللا وأدامها ، فال يقال أقامها اهللا وأدامها وال يقال ال إله إال 

  ..اهللا يف آخرها وال يقال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة .

  ؟كثري منهم سئل هل ترد مع  السائل :

  مشروع .من صحيح هذا من جهلهم ؛ يبني هلم هذا غلط وليس  الشيخ :

ن احلق ألنك دي من تشاء إىل صراط املستقيم ؛ اللهم أرنا احلق حقا م ملا اختلف فيهقل اللهم اهدين  الشيخ :

  وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه .

  املؤذن أكثر من اإلمام هل هذا من حيث املرتبة أو من حيث األجر ؟ قلنا القول الراجح هو أن فضيلة السائل :

هذا من حيث األجر ومن حيث املرتبة أيضا، اإلمام صحيح أنه متبوع لكن املؤذن يلحق مشقات  الشيخ :

، ويف الزمن السابق يصعد املنارة الطويلة مخس مرات يف اليوم والليلة، مث املؤذن مشكل إذا تأخر فضع  عظيمة

  فسه كل يعرف ما حضر واإلمام ليس كذلك .ن

قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما  ((،  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه 

ير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا وجعل منهم القردة والخناز 

ون وترى كثيرا منهم يسارعون في اإلثم كتمآمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به واهللا أعلم بما كانوا ي

اإلثم وأكلهم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لو ال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قولهم 

  . السحت لبئس ما كانوا يصنعون ))

 اتخذوها هزوا ولعبا ))وإذا ناديتم إلى الصالة  ((، قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

   أخذنا فوائدها ؟

    االستفهام هنا مبعىن ؟ قل هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا )) (( الشيخ :

  مبعىن املدح ،  الطالب :

  يعين ما تنقمون منا إال كذا . الشيخ :

   ومثل هذا األسلوب يسمى ؟ الشيخ :



  يسمى تأكيد املدح مبا يشبه الذم . الطالب :

  ذكرنا أن له صورتني ؟  الشيخ :

  أن تكون صفة الذم مثبتة كقول الشاعر: أن يأيت بصفة الذم منفية . الطالب :

  الثاين ؟  الشيخ :

  صفة الذم ، مثال تقول هذا رجل عامل إال أنه جاهل ،  الطالب :

، كذا ؟  ؟ يعين أن يؤتى بصفة مثبتة مث باستثناء صفة مدح أخرى إال أنه جاهل ؟ كل هذا صفة مدح الشيخ :

  طيب فالن عامل إال أنه شجاع ، هذا مدح وال ذم ؟ فالن عامل إال أنه شجاع ؟ 

  مدح  الطالب :

  ؛ ألنك إذا قلت فالن عامل إال ! يتوقع السامع أنك ستأيت بصفة ذم . يشبه الذم تأكيد املدح مبا الشيخ :

  ما املراد مبا أنزل من قبل ؟ إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل )) ((قوله:  الشيخ :

  التوراة واإلجنيل  الطالب :

  فقط ؟  الشيخ :

  ،  الزبور الطالب :

  أيش ؟  والزبور ثالثة ، الشيخ :

  صحف ابراهيم وموسى  الطالب :

  . كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله )) ((وغريه ؟ يتناول كل كتاب أنزله اهللا على كل رسول  الشيخ :

  ويش معىن اآلية ؟  وأن أكثركم فاسقون )) ((قوله:  الشيخ :

  هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وأن أكثركم فاسقون . الطالب :

  أو معطوفة على لفظ اجلاللة ؟ أن آمنا باهللا )) ((هل هي معطوفة على  الشيخ :

  على لفظ اجلاللة ؛  الطالب :

  ما فيه قول ثاين ؟  الشيخ :

  ؛  أن آمنا )) ((يف قول ثاين أا معطوفة على  الطالب :

  واملعىن ؟  الشيخ :

  أن أكثركم فاسقون.، كذا ؟ يعين وإال  إال أن آمنا باهللا وأن أكثركم فاسقون الشيخ :

  وهل هذا حمل انتقاد وعيب وكراهة ؟ الشيخ :



، ليس حمل عيب بل هذا إنكار عليهم كيف تنقمون منا على هذا وهذا ليس حمل عيب وال كراهة ؛  ال الطالب :

  ألنكم خمالفون هلذا  . الشيخ :

   احرتاز ؟ وأن أكثركم )) ((ويف قوله:  الشيخ :

  احرتاز من بعض الذين آمنوا ؛  الطالب :

مثل من ؟ مثل واحدا من النصارى وواحدا من اليهود ؟ مثل بشخص ، اذكر يل شخصا معينا من  الشيخ :

   النصارى آمن ؟

  النجاشي ،  الطالب :

  النجاشي أليس كذلك ؟  الشيخ :

   بلى . الطالب :

  ومن اليهود ؟  الشيخ :

  ، عبد اهللا بن سالم ،  عبد اهللا بن سالم الطالب :

   بارك اهللا فيك .

من فوائد هذه اآلي  )) قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا ... ((قال اهللا تبارك وتعاىل: 

وهذا ليس مبحل  هل تنقمون إال )) ((الكرمية: حتدي ألولئك الذين ينقمون من أهل اخلري خريهم ؛ لقوله: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هذه األمة هلا فضل ومزية على األمم السابقة ؛  كراهة .، مبحل نقد أو   انتقاد

، ال يوجد إال يف هذه األمة ؛  ألا تؤمن باهللا وما أنزل إليها وما أنزل من قبل، وهذا ال يوجد يف األمم اآلخرين

وال ميكن أن نكون ى الناس )) وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عل ((ولذلك قال اهللا تعاىل: 

شهداء على الناس إال إذا كانوا سبقونا حىت نعلم ما حصل هلم ؛ إذا فيستفاد من هذا فضيلة هذه األمة لكوا 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي للمؤمن أن يكون صرحيا فال  تؤمن باهللا وما أنزل إليها وما أنزل من قبلها .

ومن فوائد اآلية الكرمية  وهذه مقابلة صرحية بوصفهم بالفسق . وأن أكثركم فاسقون )) ((يداهن ؛ لقوله: 

ومل يقل: وأنكم فاسقون ؛ ألنه لو كنا  )) وأن أكثركم فاسقون ((أيضا: االحرتاز الذي يراعى به العدو ؛ لقوله: 

ومن فوائد هذه اآلية  ون .نؤمن بأم فاسقون كلهم لكان هذا حمل نقد لكننا ال نقول إال أن أكثرهم فاسق

الكرمية: أن الفسق يراد به الكفر ، وهذا واضح يف القرآن يف غري هذه اآلية ما يدل على أن الفسق يراد به الكفر 

تتجافى جنوبهم  ((ويراد به اخلروج عن الطاعة مما دون الكفر ؛ فقوله تبارك وتعاىل يف سورة السجدة ملا قال: 

فا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون عن المضاجع يدعون ربهم خو 



وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا  (() املراد بالفاسق هنا الكافر لقوله: )

ذيبه خرب اهللا والذي يكذب بالنار فسقه كفر لتك وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون ))فيها 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا  ((عزوجل؛ الفسق الذي ال خيرج من امللة مثل قول اهللا تعاىل: 

املراد فسق الكفر ؛ ألم كذبوا حممدا صلى اهللا عليه وآله  وأن أكثركم فاسقون )) ((إذا املراد ذه اآلية  ))

قل يا حممد هل أنبئكم يا أهل  هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا ))قل  ((مث قال اهللا عزوجل:  وسلم .

قل هو نبأ  ((الكتاب أي أخربكم باألمر العظيم ؛ ألن النبأ إمنا يراد به الشيء اهلام العظيم كما قال تعاىل: 

مور تافهة لكن ، اخلرب قد يكون يف أ خبالف اخلرب عم يتساءلون عن النبأ العظيم )) ((وقال تعاىل:  عظيم ))

قل  (( النبأ ال يكون إال يف أمور هامة ولعل ذلك ـ واهللا أعلم ـ ألن أحد اشتقاقاته من النبوة ونبوة مبعىن االرتفاع .

املشار إليه صالة املسلمني الذي اختذ هؤالء هزوا ولعبا وقالوا ما هذا العمل ما هذا  هل ننبئكم بشر من ذلك ))

هل أنبئكم  ((، فقال اهللا تعاىل:  أن االستهزاء بالعمل يستلزم االستهزاء بالعامل، ومعلوم  اللعب ؟ يستهزئون

م من ألا مفسرة ملن  أي عاقبة وهي منصوبة على التمييز )) مثوبة ((بشر من ذلك مثوبة عند اهللا )) 

فضيل املفسر له ، و االسم املنصوب بعد اسم الت ألن أصل الشر أشر اسم تفضيل بشر )) ((يف قوله:  التفضيل

يسمى عندهم متييزا ، مثل أن تقول: حممد أكثر منك علما ، فعلما هنا متييز ألنه مفسر للمبهم من اسم 

ألا من ثاب يثوب إذا رجع ؛ فهي ؛ نعرا على أا متييز ، واملثوبة مبعىن العاقبة ))  مثوبة ((التفضيل ؛ إذا 

وهذا هو املهم ، املهم املنزلة عند اهللا عزوجل ال عند اخللق، إذا كانت  عند اهللا )) (( . مبعىن العاقبة واملعاد

منزلتك عالية عند اهللا وخري فهذا هو املهم وهذا هو املطلوب ؛ واعلم أنه مىت كنت يف منزلة عالية عند اهللا 

ا اهللا من التمس برض (يف احلديث:  فسوف تكون يف منزلة عالية عند اخللق والعكس بالعكس ؛ وهلذا جاء

بسخط الناس كفاه اهللا مئونة للناس ومن التمس رضا الناس بسخط اهللا سخط اهللا عليه وأسخط عليه 

من هذه اسم موصول وهي خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير: هو من لعنه اهللا، هذا  من لعنه اهللا )) (( . الناس )

أي طرده  من لعنه اهللا )) ((ت العظيمة ؛ ، هذا شر املثوبة عند اهللا من حصلت عليه هذه النكبا شر مثوبة هذا

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على  ((وأبعده عن رمحته وهم اليهود والنصارى ، لعنهم اهللا قال اهللا تعاىل: 

فهم  لعنة اهللا على اليهود والنصارى ) (وقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم:  لسان داود وعيسى بن مريم ))

، هذا هو الفرق  ون من رمحة اهللا كما لعن إبليس ؛ لكن هم يرجى أن يؤمنوا أما إبليس فلن يؤمنملعونون مطرود

والغضب، غضب الرب  وغضب عليهم )) ((الثاين:  وإال هم ملعونون ومطرودون عن رمحة اهللا عزوجل .



، يكون  ألن الطرد واإلبعاد عن رمحته قد يصحبه غضب وقد ال يصحبه ؛ ، أشد من لعنته عزوجل أشد من لعنته

املقصود حرمان هذا اإلنسان من اجلنة وإن مل يكن غضب ؛ فالغضب أشد ، ويدل على أن الغضب أشد قول 

أن يرمي ، اللعان سببه ؟ سببه أن الرجل يرمي زوجته بزنا وأنتم تعلمون أنه ال ميكن  اهللا تبارك وتعاىل يف آية اللعان

، غري  أحد زوجته بزنا إال وهو صادق ألن هذا يدنس فراشه ، ومن مث صارت الشهادات قائمة مقام الشهود

إما أن تقيم أربعة شهود وإال حد يف ظهرك ؛ الزوج ما حيتاج نقول له هذا ،  :قلنا ؛ الزوج لو رمى امرأة بالزنا

ن ؛ يؤتى بالرجل ويقول اشهد أربع مرات أن الزوجة هذه نقول العن، إذا مل تقر العن، إذا مل تقر الزوجة فالع

قد زنت ، فيقول يشهد ، يف اخلامسة يقول: وأن لعنة اهللا علي ، والضمري هنا جيب أن يكون هنا ضمري متكلم 

عندما يتكلم به الزوج ؛ لكن هذا من باب حتاشي اإلضافة إىل ضمري املتكلم ألن اللعن ما هي على املتكلم ، 

 لى من ؟ على الزوج اللعنة ع



، أشد من لعنته ألن الطرد واإلبعاد  وجل أشد من لعنته والغضب، غضب الرب عز وغضب عليهم )) ((الثاين: 

، يكون املقصود حرمان هذا اإلنسان من اجلنة وإن مل يكن غضب  عن رمحته قد يصحبه غضب وقد ال يصحبه

، اللعان سببه ؟ سببه أن  اللعان؛ فالغضب أشد ، ويدل على أن الغضب أشد قول اهللا تبارك وتعاىل يف آية 

الرجل يرمي زوجته بزنا وأنتم تعلمون أنه ال ميكن أن يرمي أحد زوجته بزنا إال وهو صادق ألن هذا يدنس فراشه 

، غري الزوج لو رمى امرأة بالزنا قلنا إما أن تقيم أربعة شهود وإال  ، ومن مث صارت الشهادات قائمة مقام الشهود

، إذا مل تقر الزوجة فالعن ؛ يؤتى  ، إذا مل تقر العن ج ما حيتاج نقول له هذا ، نقول العنحد يف ظهرك ؛ الزو 

بالرجل ويقول اشهد أربع مرات أن الزوجة هذه قد زنت ، فيقول يشهد ، يف اخلامسة يقول: وأن لعنة اهللا علي ، 

من باب حتاشي اإلضافة إىل  والضمري هنا جيب أن يكون هنا ضمري متكلم عندما يتكلم به الزوج ؛ لكن هذا

ضمري املتكلم ألن اللعن ما هي على املتكلم ، اللعنة على من ؟ على الزوج ؛ وهلذا يقول هو: علي ، فيشهد 

مخس مرات الذي زوجتها زنت واخلامسة يقول أيش ؟ وأن لعنة اهللا علي إن كان من الكاذبني ؛ هي تشهد برد  

امسة وأن غضب اهللا علي إن كان من الصادقني ، ومعلوم أن كذا كالم الزوج أربع مرات أنه كاذب ويف اخل

ألن الزوج أقرب منها إىل الصدق وهي رمبا تفعل هذا يعين تشهد على أنه   ؛ على الزوجة أشد من كذب الزوج

كاذب لدرء السمعة السيئة عنها وعن قومها ؛ لكن الزوج ال ميكن أن يراعي هذا؛ وهلذا كان الغضب يف جانبها 

إذا اليهود  (( من لعنه اهللا وغضب عليه )) اللعنة يف جانب الزوج ؛ وبه عرفنا أن الغضب أشد من اللعنة .و 

مغضوب عليهم ؛ ألم علموا احلق ومل يعملوا م ؛ النصارى اآلية هذه تدل على أن النصارى مغضوب عليهم ؛ 

يبهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ألن اخلطاب مع من ؟ مع أهل الكتاب ، والشك أن النصارى بعد تكذ

وسلم مغضوب عليهم وال فرق بينهم وبني اليهود بل هم أخبث من اليهود بالنسبة للمسلمني واحلروب الصليبية 

إذا قرأها اإلنسان عرف شدة أعداء النصارى للمسلمني وهم اآلن درع لليهود يف وقتنا احلاضر يناصرون اليهود 

على أسلحتهم وال إنكار على فعائلهم ، وهذا شيء ال خيفى على العميان فضال على  ويدافعون عنهم وال تفتيش

ألن اليهود بعد بعثة الرسول علموا احلق  ؛ املبصرين ؛ إذا غضب عليهم ينطبق يف هذه اآلية على اليهود والنصارى

وجعل  (( . لة الغضبوالنصارى بعد بعثة الرسول علموا احلق وأنكروه ؛ فيكونون مجيعا حتت هذه املظلة مظ

وسبب جعل القردة هو أم  جعل منهم القردة والخنازير )) منهم القردة و الخنازير وعبد الطاغوت )) ((

حتيلوا على صيد احليتان احملرم صيده يف يوم السبت فتحيلوا عليه ليتخذوه يوم األحد يقول العلماء يضعون الشباك 

بتالهم اهللا عزوجل بأن تأيت احليطان شرعا عليهم طابق من كثرا لكن يف يوم اجلمعة ويوم السبت سبحان اهللا ا

 ؛ فماذا فعلوا ؟ حتيلواليهم فكأم عجزوا عن حتمل هذا ، ال جيوز أن يصطادوا ألنه حمرم ع ال جيوز أن يصطادوا



الفعل ظاهره ،  ، وضع الشباك يوم اجلمعة تأيت احليطان يوم السبت فيها شرعا فإذا كان يوم األحد أخذوها

، الفعل ظاهره اإلباحة ألم مل يصطادوا يوم السبت اصطادوا يوم األحد ؛ فلما كانت هذه الفعلة احملرمة  اإلباحة

، شف اجلزاء من جنس العمل ، صاروا قردة ؛ وهل شبيهة باحلالل مسخهم اهللا عزوجل قردة ألنه شبيه باإلنسان

سا صاروا قردة حسة، هذا الذي عليه مجهور املفسرين وهذا هو هذا معىن أم صاروا قردة معنة أو حسة ؟ ح

ظاهر القرآن وإن كان بعض املعاصرين ذهب إىل أم كانوا قردة معىن أي صاروا مثل القرود ليس عندهم أفكار 

بين آدم وال عقول بين آدم ؛ لكن يقال األصل هو احلقيقة ، األصل هو احلقيقة ، واهللا على كل شيء قدير، 

((كونوا قردة خاسئين خلق اإلنسان على هذا الوصف قادر على أن يقلبه على وصف آخر وهلذا قال:  الذي

فصاروا قردة ؛ لكن هل بقوا ؟ اجلواب: ال؛ ألن املقصود من كوم قردة أن يكونوا عربة ونكاال وال يلزم من  ))

،  ، ال نسل هلم يوانا من أجل العقوبةهذا أن تتسلسل الذرية ؛ ولذلك قال أهل العلم إنه ال نسل ملن نسخوا ح

نعم  أين هذا ؟ هل يف القرآن أن بين إسرائيل صاروا خنازير غري هذه اآلية ؟ الخنازير )) (( ؛من مات خالص 

نقول هذه اآلية جعل منهم خنازير ؛ أما أن نعلم كيف كانوا أو بأي سبب ما هو الزم، إذا حكى اهللا عنهم أم 

نوا خنازير ، ولعله ـ واهللا أعلم  وال نقول على اهللا ما ال نعلم ـ لعل هؤالء الذين قلبوا خنازير صاروا خنازير فهم كا

لعل حيلهم كانت على الزنا ألن املعروف أن اخلنازير ليس هلا غرية إطالقا ، احليوان غري اخلنزير يغار ما أحد جييء 

ل لصاحبه اصعد ، يقولون ليس له غرية ، وهذه من أنثى إال إذا كان غالبا ، لكن اخلنزير ينزل من أنثاه ويقو 

حكمة اهللا عزوجل أن حرم اخلنزير ألنه ليس له غرية ؛ فعلى كل حال إن صح هذا فاهللا أعلم حنن ما ندري ؛ 

فيها قراءتان  وعبد الطاغوت )) ((وجل:  يقول عز املهم أن نؤمن بأن اهللا جعل من أهل الكتاب قردة وخنازير .

على أن عبد فعل ماض والطاغوت مفعول به ؛ وعلى هذا فتكون معطوفة على  عبد الطاغوت )) ((؛ األوىل أن 

أفهمتم ؟ إذا عبد فعل  )) وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازيرلعنه اهللا  ((صلة املوصول وهو قوله: 

ه يعين عبد الطاغوت والطاغوت ؟ مفعول ب من لعنه اهللا )) ((ماض فيها ضمري مسترت يعود على من يف قوله: 

عبد هو عبادة بالركوع  من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت )) ((

واملراد بالطاغوت ما ذكره ابن القيم رمحه اهللا بتعريف من أمجع التعريف قال: كل ما  والسجود والطاعة مبا يأمر .

، كل إنسان يتجاوز احلد يف عبادة أحد من غري اهللا فهذا املعبود  جتاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع

طاغوت ، كل إنسان يتجاوز احلد يف اتباع غري شريعة اهللا فقد اختذه طاغوت، كل إنسان يتجاوز حده يف طاعة 

اع؛ سلطان أو أمري فقد اختذه طاغوتا ؛ إذا الطاغوت كل ما يتجاوز به اإلنسان حده من معبود أو متبوع أو مط

فإن قال قائل:  وهلذا نقول ما جتاوز العبد حده ألن أصل الطاغوت من الطغيان ، أصل الطاغوت من الطغيان .



قلنا  هذا املعبود كيف نسميه طاغوتا ؟ هذا املتبوع كيف نسميه طاغوتا ؟ هذا املطاع كيف نسميه طاغوتا ؟

بد غري اهللا أو ا وصف للفاعل للعابد الذي عالطاغوت هنا مبعىن الطغيان والطغيان ليس وصفا للمفعول ولكنه

وعبد  وعبد )) (( ((فيها قراءة ثانية:  أو اتبع غري رسول اهللا يف معصية اهللا عزوجل . أطاع غري اهللا من ,

 لكن تكون على هذه القراءة الطاغوت من باجلر على أن عبد اسم مفرد كما يقال: السبع والسبع الطاغوت ))

وتكون معطوفة  عبد الطاغوت )) ((؛ وعلى هذه القراءة نقول :  : عبد وعبدد ؛ فهما لغتان، فيقال العبد والعب

وأهل الكتاب عبد الطاغوت باختاذ أحبارهم  يعين وجعل منهم عبد الطاغوت . )) القردة ((على أيش؟ على 

من دون اهللا والمسيح بن  اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ((ورهبام أربابا من دون اهللا فإن اهللا قال عنهم: 

قال عدي بن حامت للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: يا رسول اهللا لسنا مريم وما أمروا إال ليعبدوا إلها واحدا )) 

أولئك شر مكانا وأضل  ((قال اهللا تبارك وتعاىل:  نعبدهم ، فبني هلم أن طاعتهم يف معصية اهللا هي عبادم .

اجلملة هذه من أحسن ما يكون يف تقرير أن هؤالء شر من املسلمني يف املكان ؛ وهلذا مل  عن سواء السبيل ))

يقول  قل هل أنبئكم بشر من ذلك )) ((، أوال آية  تأت جوابا من الرسول بل جاءت جوابا من اهللا عزوجل

صفات اللعنة والغضب أي املوصوفون ذه ال أولئك )) ((؛ لكن هنا قال:  فذكر األوصاف ؛ القائل: نعم نبئهم

شر مكانا من من ؟ من املؤمنني باهللا الذين آمنوا  من من ؟ عبادة الطاغوت هؤالء شر مكانا ، ؟ واملسخ والرابع

مأواهم  ،باهللا وآمنوا مبا أنزل إليهم وما أنزل من قبل شر مكانا ؛ وذلك ألن هؤالء مكام النار ـ والعياذ باهللا ـ

اسم التفضيل يشرتك فيه املفضل واملفضل عليه  فإن قال قائل: املعروف أن واهم اجلنة .النار، وأولئك املؤمنون مأ

 (لكن هذا كقول الرسول عليه الصالة والسالم:  ليس فيها شر ،اجلواب: ال يف أصل املعىن فهل يف اجلنة شر ؟

شرها مع أن اآلخر ما فيه شر، خري صفوف الرجال أوهلا وشرها  خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )

مع أن أصحاب النار  أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيال )) ((آخرها، وعكسه مثل قوله تعاىل: 

ليس عندهم خري وال حسن املقيل ؛ فمثل هذا التفضيل يقول علماء البالغة هو تفضيل ليس يف الطرف اآلخر 

هل املراد باملكان ما يقابل الزمان أو املراد  أولئك شر مكانا )) ((قوله:  اء يف خري أو يف شر .منه شيء سو 

 (( األمران، فهم مكام شر نار ألنه نار ومكانتهم شر ألم األرذلون . املكان املكان واملنزل أو األمران ؟ 

أضل عن سواء السبيل، أضل اسم يعين وأولئك  (( شر ))هذه معطوفة على  وأضل )) ((يعين  وأضل ))

أضل اسم تفضيل من الضاللة ؛ نعم من الضاللة أشد ضالال عن سواء السبيل أي  تفضيل من أين يا عبد اهللا ؟

عن الطريق املستوية املستقيم ؛ فهو يشبه إضافة الصفة إىل موصوفه يعين عن السبيل السواء ؛ هؤالء شر مكانا 

وقد يقول قائل:  . شر مكانا )) ((ال ؛ لكن نقول فيها مثل ما قلنا يف  ننيؤمباملوهل  وأضل عن سواء السبيل .



لعل هذا من باب التنزل مع اخلصم ألن اخلصم يدعي أن املؤمنني شر مكانا وأضل عن سواء السبيل فيقال أنتم 

لتفضيل بني شر مكانا وأنتم أضل عن سواء السبيل ؛ لكن ما قررناه أوال واضح ما فيه إشكال أنه قد يأيت ا

   ، نستمر أو فيه أسئلة ؟ انتهى الكالم على اآليات شيئني ليس يف أحدمها شيء من املعىن .

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو  ((صدقت ويشهد لصدقك قول اهللا تبارك وتعاىل: اجلواب:  الشيخ :

وما وقع للسلف الصاحل حيث قالوا لو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه جلالدونا  مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ))

  عليه بالسيوط .

أن النيب  غير المغضوب عليهم )) ((شيخ بارك اهللا فيكم ! ذكر بعض أهل العلم أن قوله تعاىل:  السائل :

املراد منها النصارى هل هذا   الضالين ))وال ((صلى اهللا عليه وآله وسلم فسرها بأن املراد منها اليهود وكذلك 

  صحيح ؟

  النصارى قبل بعثة الرسول عليه الصالة والسالم . ، مث ال يصح عن هذا احلديث ضعيف الشيخ :

  هل املسخ قد يكون معنويا ؟  السائل :

؛ وإذا  وال ينتفع باحلق. قد ينتكس ـ والعياذ باهللا ، ا إن هذا أمر معنوي فقد يصيبها ما إذا قلناجلواب: أ الشيخ :

أما يخشى الذي يرفع رأسه إلى  (قلنا إنه حسي فكذلك أيضا ؛ أليس النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: 

  .السماء أن يحول اهللا رأسه رأس حمار أو يجعل صورتهم صورة حمار ) 

وسلم واآلن عداوم أشد من هم مغضوب عليهم بعد بعثة النيب صلى اهللا عليه وآله قلنا إن النصارى  السائل :

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن   ((عداوة اليهود إذ قول اهللا تعاىل: 

  ؟  أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى ))

؛ وين هذا ؟ النصارى الذين يف عهد النيب  ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا )) ((اقرأ آخر اآلية ؟  الشيخ :

والقرآن  ؛ أما النصارى يف وقتنا احلاضر أبدا ؛ لو يسمعون السنة من أوهلا إىل آخرها صلى اهللا عليه وآله وسلم

  من أوله إىل آخره ما 

  هل جيوز للمسلم أن يقول لليهود والنصارى : إخوان القردة واخلنازير ؟ السائل :

 مقام الدعوة، ال بأس، ال بأس أن يقول ؛ لكن أنا عندي املانع ما هو مناسب ، خصوصا يفاجلواب:  الشيخ :

تقول تعال يا أخ القردة واخلنازير أؤمن مبحمد ! ما يصري هذا ؛ لكن على سبيل اخلرب قد يقال  جتيء لواحد مثال 

الناس إيل وإنكم ألبغض إيل من  باجلواز، عبد اهللا بن رواحة ملا مجعهم . عليهم النخل قال إين جئتكم من أحب

  عدتكم من القردة واخلنازير .



  

هل اآلية هذه املراد منها املقارنة بني أهل  )) عن سواء السبيل أولئك شر مكانا وأضل ((قوله تعاىل:  السائل :

  ؟غريهم من أهل الكفار وأم قد الكتاب و 

غريهم أضل منهم ؛ وهلذا أباح اهللا لنا من اليهود والنصارى اآلن املناظرة بينهم وبني املسلمني والشك أن  الشيخ :

نكاح نسائهم وأباح لنا ذبائحهم مما يدل على أم أرفع مرتبة من املشركني  ما مل يبح من غريهم ، أباح لنا

  واوس .

  هل يشبه املسلمون الذين يتعاملون بالربا بالقردة واخلنازير من جهة التشبه املعنوي ؟ السائل :

هم على خطر لكن إذا قلنا إن القردة واخلنازير أمر معنوي فال إشكال لكن إذا كان حسيا فيخشى أن  الشيخ :

  يقع م ذلك .

هل تشنيع بعض من مل يفهم دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب بقوهلم " وهابية " يعد تنقيصا من اسم  السائل :

  اهللا الوهاب ؟

نسبة إىل هذا املذهب ، يظنون إن شيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا أنه جاء ، وهابية  ال الاجلواب:  الشيخ :

  مبذهب جديد وهو صحيح هو مذهب جديد بنسبة هلم لشركهم لكنه بنسبة ألهل السنة ليس مستقال.

  أليس فيه تنقيصا ألسم اهللا الوهاب ؟ السائل :

يص اهللا أبدا يريدون تنقيص املذهب ولكن نقول إنه ال،ال ؛ هو تنقيص هلذا املذهب ألم ما يريدون تنق الشيخ :

كذلك ما أتى الذين من  ((ليس بغريب الرسول وصفوه بأنه ساحر كذاب جمنون شاعر؛ بل قال اهللا تعاىل: 

  .ساحر أو مجنون ))  قبلك من رسول إال

خرجوا به واهللا أعلم  وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في اإلثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لو 

ال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قولهم اإلثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد اهللا 

لوا يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل قا

إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيمة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها 

  . اهللا ويسعون في األرض فسادا واهللا ال يحب المفسدين ))

   ؛أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

  ؟ أكثر من قراءة عبد الطاغوت )) ((يف قول اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :



ألن  وعبد الطاغوت )) (( :فيها عبد فعل ، والقراءة الثانية عبد الطاغوت )) ((قراءتان، قراءة األوىل  الطالب :

  عبد اسم ؛ 

  اسم يعين عبد مبعىن عبد وعبد كالمها واحد كسبع وسبع . الشيخ :

  هذا معطوف على أي شيء ؟ عبد الطاغوت )) ((على قراءة بالفعل  الشيخ :

  على قردة ؛  الطالب :

  ال ؛  الشيخ :

  ،  ه اهللا ))نعل ((معطوف على  الطالب :

  نعم يعين من لعنه اهللا ومن عبد الطاغوت . الشيخ :

  ذكرنا أن أمجع ما قيل يف معىن الطاغوت ؟ الشيخ :

  حده يف معبود أو متبوع أو مطاع .كل ما جتاوز به العبد  الطالب :

  من قال هذا ؟  الشيخ :

  ابن القيم رمحه اهللا . الطالب :

   ؟مكانا ))  ((أعراب  أولئك شر مكانا )) ((قوله:  الشيخ :

  متييز ؛  الطالب :

   متييز أليش ؟ الشيخ :

  ملا انبهم من اسم التفضيل  الطالب :

  هل هنا قاعدة يف هذا املوضوع ؟  الشيخ :

  نعم اسم موصول بعد اسم التفضيل يكون متييزا له ،  الطالب :

  . أعز نفرا ))... أنا أكثر منك ماال  ((مثل  الشيخ :

اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  وإذا جاءوكم قالوا آمنا )) (( إذا جاءوكم )) ((وجل:  قال اهللا عز

من فوائد هذه  . أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا ))قل هل  ((قال اهللا تعاىل:  ومن معه ؛ ما أخذناها .

 هل أنبئكم )) ((للقلب   ألن ذلك أمكن يف النفس وأريح ؛ اآلية الكرمية: عرض اخلطاب بصيغة االستفهام

قل هل ننبئكم باألخسرين  ((ومثله قوله تعاىل:  هل أنبئكم على من تنزل الشياطين )) ((ومثله قوله تعاىل: 

أن هؤالء اليهود الذين سخروا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه هم ومن فوائد اآلية الكرمية:  . أعماال ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن العربة  شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ملا اتصفوا به من الصفات املذكورة .



لى هذا أنه ينبغي لنا أن ال ننظر إىل منزلتنا عند الناس ويتفرع ع .مثوبة عند اهللا ))  ((باملنزلة عند اهللا ؛ لقوله: 

ومن فوائد هذه اآلية: أن  وجل ، وإذا صححنا ذلك كفانا اهللا مئونة الناس . وإمنا ننظر إىل منزلتنا عند اهللا عز

قوله: اسم التفضيل قد يقع فيما ال يشرتكان يف أصل املعىن أو قد يقع بني شيئني ال يشرتكان يف أصل املعىن ؛ ل

 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا )) ((؛ وكذلك باخلري  ألن املعىن بأشر من ذلك بشر من ذلك مثوبة )) ((

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن أولئك اليهود بل أهل الكتاب عموما وصفوا ذه  وال خري يف مستقر أهل النار .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات الغضب هللا  وت .الصفات األربعة: اللعنة و الغضب واملسخ وعبادة الطاغ

والغضب صفة من غير المغضوب عليهم ))  ((ويف سورة الفاحتة  وغضب عليه )) ((وجل ؛ لقوله:  عز

وجل لكنه من الصفات الفعلية ، وقولنا من صفة ذاته ألن ال يقول قائل إن الغضب هو  صفات ذات اهللا عز

منفصل عن ذات اهللا ؛ وهذا هو الذي عليه أهل السنة واجلماعة أن الغضب صفة من االنتقام واالنتقام شيء 

؛ وفسره أهل التحريف بأن املراد به االنتقام أو إرادة االنتقام ؛ فمن أثبت  صفات اهللا ثابت هللا احلقيقة بال حتريف

؛ ولكن هذا التفسري مردود أوال مبخالفته اإلرادة قال املراد به إرادة االنتقام ومن مل يثبتها قال املراد به االنتقام 

أنه خمالف ملا عليه السلف  :ثانيا . ظاهر اللفظ ؛ واألصل يف األخبار أن يؤخذ على ظاهرها إال بدليل صحيح

فلم يأت عن الصحابة وال التابعني وال األئمة حرف واحد يفسر الغضب باالنتقام أو بإرادته ؛ وسكوم عن 

، فيكون تفسريه باالنتقام  اهرهظهر دليل على أيش ؟ دليل على إمجاعهم على أن املراد به تفسريه مبا خيالف الظا

ثالثا: أنه يكذبه القرآن  وجل . أو إرادته خمالفا إلمجاع السلف ؛ وهذه قاعدة نافعة تفيد يف كل صفات اهللا عز

 انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين )) فلما آسفونا ((يعين يبطل هذا التفسري القرآن الكرمي وذلك يف قوله تعاىل: 

آسفونا  ((جواب الشرط، وانتقمنا ))  ((أي أغضبونا ؛ ومعلوم أن اجلزاء غري الشرط ،  آسفونا )) ((فإن معىن 

الرابع:  فعل الشرط ، وجواب الشرط خيالف الشرط بالشك ؛ فهذه اآلية الكرمية ترد عليهم ذلك التفسري . ))

لنا إنه اإلرادة، إرادة االنتقام أو انتقام فإن الزم ذلك أن يكون هناك غضب ألن إرادة أننا إذا تنزلنا معهم وق

االنتقام أو االنتقام نفسه ال يكون إال عن فعل شيء ال يرضاه املنتقم ، وهذا يكون نتيجة للغضب ؛ فهم مهما 

ض احملققني يقولون إن طريقة هنا عبارة تذكرة يذكرها حىت بع وجل . فروا البد أن يلزمه إثبات الغضب هللا عز

السلف أسلم وطريقة اخللف أعلم وأحكم ؛ وهذه العبارة فيها حق وباطل؛ أما احلق فقوهلم: طريقة السلف أسلم 

، تناقض األوىل متاما  ؛ وأما الباطل فقوهلم: طريقة اخللف أعلم وأحكم ؛ ألن هذه مجلة األخرية تناقض األوىل

السفه ألن ضد العلم اجلهل وضد احلكمة السفه فكيف ميكن أن يكون هناك  ألنه كيف السالمة مع اجلهل أو

سالمة بدون علم وحكمة ؛ فمىت كانت طريقة السلف أسلم لزم أن تكون أعلم وأحكم؛ ويدل على هذا أن 



السلف واحلمد هللا مملوءة كتبهم بتفسري آيات الصفات وأحاديثها ، مل يأت عنهم كلمة واحدة يقولون واهللا ال 

، ال نعرف معىن احلديث، أبدا ؛ بل كانوا يقولون املعىن معلوم والكيف  ، ال نعرف معىن اآلية نعرف هذا املعىن

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  كما جاءت بال كيف؛ فطريقة السلف إذا أعلم وأسلم وأحكم .جمهول ويقولون  

وهل هذا  وجعل منهم القردة والخنازير )) . ((ىل: قدرة اهللا عزوجل على مسخ اإلنسان قردا وخنزيرا ؛ لقوله تعا

 هذا أمر كوين وليس أمرا شرعيا . كونوا قردة )) ((كوين ؛ فقوله تعاىل:  اجلعل جعل كوين أو جعل شرعي ؟

مادام ليس يف طلبه عدوان ؛  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن ال يستعصي اإلنسان طلب الشيء من اهللا عزوجل

يعين ولنضرب هلذا مثال: رجل مريض مبرض السرطان ، بعض الناس يقول مرض السرطان مرض ال يرجى برءه 

وهذا هو الغالب الشك ؛ لكن بعض الناس ييئس ويقول كيف أدعوا اهللا أن يربئين من هذا املرض والعادة أنه ال 

املرض قادر على رفعه ، والذي خلقك ومل تك شيئا قادر على أن  يربئ منه ؛ وهذا غلط عظيم ألن الذي أوجد

أنى يكون لي غالم وكانت امرأتي عاقرا وقد  ((يعيدك كما كنت ؛ وهلذا ملا قال زكريا عليه الصالة والسالم: 

فال تيئس  كذلك قال ربك وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا )) ((قال اهللا تعاىل:  بلغت من الكبر عتيا ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: حكمة اهللا تعاىل يف العقوبة ، حيث جيعل اجلزاء من   على كل شيء قدير .اهللا

أم عوقبوا هم بأيش ؟ بغل يدهم ؛ فاجلزاء دائما  يد اهللا مغلولة )) ((جنس العمل وسيأتينا يف قول اليهود 

أو يف العقاب، ففي احلديث عن النيب صلى  يكون من جنس العمل، اجلزء باجلزء والكل بالكل سواء يف الثواب

حىت الفرج بالفرج ، وهذا يف  من أعتق عبدا أعتق اهللا بكل عضو منه عضوا من النار ) (اهللا عليه وآله وسلم: 

ألن التفريط حصل يف  ويل لألعقاب من النار ) (الثواب ، ويف العقاب قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

ابة رضي اهللا عنهم على عجل فكانوا ميسحون أقدامهم وال يسبغون فنادى عليه الصالة األعقاب توضأ الصح

ما أسفل من الكعبين من  (وكذلك قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: ويل لألعقاب من النار )  (والسالم: 

نازير سبق أن قلنا إن القرد هنا احلكمة يف جعلهم القردة واخل فهنا اجلزاء كان جزئيا على قدر املخالفة . النار )

ومن فوائد اآلية  أقرب ما يكون لإلنسان، واحليلة اليت فعلوها أقرب ما تكون للحل واإلباحة ولكنها حمرمة .

فإن قال قائل: هل يشمل هذا  الكرمية: أن كل من عبد غري اهللا فقد عبد الطاغوت يعين عبد عبادة الطاغوت .

قلنا  ؟ينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة ) تعس عبد الد (ما جاء يف احلديث: 

فإن قال قائل: على هذا التقدير يكون عيسى عليه  نعم إذا جعل املال هو أكرب مهه فإن هذا نوع من العبادة .

؛ ألن معىن عبد الطاغوت أي عبد عبادة الطاغوت يعين الطغيان ؛  اجلواب: ال الصالة والسالم طاغوتا ؟

إنكم وما  ((فالطغيان اآلن  يعود على من على العابد أو على املعبود ؟ على العابد ، وملا أنزل اهللا تعاىل: 



قال  تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم لها ورادون لو كان هؤالء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون ))

املشركون للرسول عليه الصالة والسالم إذا عيسى بن مرمي يف النار ألنه إمنا عبد من دون اهللا ؟ فأنزل اهللا تبارك 

ما هو إال جدل ، فبني أن متثيلهم عيسى  ((إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون ))وتعاىل: 

ائد هذه اآلية الكرمية: أن من اتصف ذه ومن فو  . ما ضربوه إال جدال بل هم قوم خصمون )) ((قال: 

ومن فوائدها: أن من اتصف ذه الصفات  أولئك شر مكانا )) . ((الصفات فهو شر الناس مكانا ؛ لقوله: 

: وجل مث نبدأ درس اجلديد فقال اهللا عز . وأضل عن سواء السبيل )) ((فهو أيضا أضل الناس سبيال ؛ لقوله: 

للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه ؛ والفاعل  جاءوكم )) ((اخلطاب  ا ))وإذا جاءوكم قالوا آمن ((

وقد  (( منافقوا اليهود ، يأتون النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقولون آمنا ؛ لكن بأفواههم ومل تؤمن قلوم .

سة واملصاحبة يعين متلبسني الباء هنا قالوا إا للمالب دخلوا بالكفر )) دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به )) ((

أي بالكفر متلبسني ؛ فهم عند الدخول وعند اخلروج على الكفر حىت لو  وهم قد خرجوا به )) (( بالكفر .

؛ وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به من قبل ، خرجوا بالكفر وخيرجون  قالوا آمنا فإننا قلوم مل تؤمن منافقون

وقالت طائفة من أهل الكتاب  ((بعضا مع املسلمني  علىإذا دخلوا عليكم بالكفر أيضا حىت قال بعضهم 

 كم .وال تؤمنوا إال ملن تبع دين آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ))

، واسم التفضيل هنا على  أعلم منكم مبا كانوا يكتمون أي خيفون من الكفر واهللا أعلم بما كانوا يكتمون )) ((

بابه وهكذا كل ما جاء كلما جاء هذا الوصف ذه الصيغة فهو على بابه اسم تفضيل وقد غضب من فسره 

واهللا عليم أو عامل مبا كانوا يكتمون ؛ ألنه إذا  قالوا واهللا أعلم بما كانوا يكتمون )) ((باسم فاعل حيث قال: 

؛ لكن هم فروا من  قال عليم أو عامل مل مينع املشاركة لكن إذا قال أعلم منع املشاركة، أعلم ما فيه أحد مثله

قالوا إذا قلنا أعلم فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشرتاك املفضل واملفضل عليه  شيء فوقعوا يف شر منه

   الصفة يف



، واسم التفضيل هنا على  أعلم منكم مبا كانوا يكتمون أي خيفون من الكفر واهللا أعلم بما كانوا يكتمون )) ((

بابه وهكذا كل ما جاء كلما جاء هذا الوصف ذه الصيغة فهو على بابه اسم تفضيل وقد غضب من فسره 

قالوا واهللا عليم أو عامل مبا كانوا يكتمون ؛ ألنه إذا  واهللا أعلم بما كانوا يكتمون )) ((باسم فاعل حيث قال: 

، أعلم ما فيه أحد مثله ؛ لكن هم فروا من  قال عليم أو عامل مل مينع املشاركة لكن إذا قال أعلم منع املشاركة

عليه شيء فوقعوا يف شر منه قالوا إذا قلنا أعلم فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشرتاك املفضل واملفضل 

يف الصفة ؛ فنقول نعم الشك أن الرب عزوجل واملخلوق مشرتكان يف أصل الصفة وهي العلم والبد من هذا ، 

لكن الذي امتنع  قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون )) ((إثبات العلم للمخلوق جاء يف القرآن 

فهذا البد منه حىت احلياة حىت القدرة حىت  أن جتعل علم املخلوق كعلم اخلالق ؛ أما أن يشرتك يف أصل الصفة

السمع حىت البصر البد من االشرتاك يف أصل املعىن ؛ فنقول أنتم منعتم من أن يكون اسم التفضيل على بابه 

خوفا من اشرتاك لكن إذا قلتم عامل أو عليم سوويتم بني اخلالق واملخلوق ألن املخلوق يطلق عليه عامل يطلق 

كذلك ؟ فلهذا ال ميكن أن جتد إنسانا خرج عن مدلوالت النصوص من الكتاب والسنة إال ، أليس   عليه عليم

من فوائد هذه اآلية: التحذير من املنافقني ؛ ألن اهللا مل يقص علينا قصصهم أو حاهلم إال  وقع يف شر مما حذره.

 ((وتعاىل مبا يف القلوب ؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات علم اهللا تبارك  لنحذر ال لنعلم فقط، لنحذر .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه  فإثبات العلم مبا يف القلوب ثابت هللا عزوجل . واهللا أعلم بما كانوا يكتمون ))

ليس لنا أن حنكم إال مبا ظهر ؛ ألن اهللا مل خيربنا إال لنحذر ولو أننا بقينا على ما يبدوا لنا لكان هؤالء مؤمنني 

ومن فوائد اآلية الكرمية: حتذير املرء من أن يبطن يف قلبه ما  يقولون لكن اهللا أخرب ذا لنحذره . حسب ما

، احذر أن تضمر يف قلبك ما خيالف ما تنطق به  خيالف لسانه ؛ وهذه مسألة جيب علينا أن نعاجل أنفسنا منها

بعد ذلك تبين أعمالك حسب هذه بلسانك أو تفعله جبوارحك، جيب أن تصفي القلب أوال تطهر القلب مث 

وترى كثيرا منهم يسارعون في اإلثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما   ((وجل:  مث قال اهللا عز التصفية.

البصرية ، وجيوز أن ، والظاهر أن املراد هنا  اخلطاب للرسول عليه الصالة والسالم ))ترى  (( . كانوا يعملون ))

أي من  ترى كثيرا منهم )) (( مفعوال ثانيا . يسارعون )) ((مفعول األول و ))كثيرا  ((تكون علمية ، ويكون 

 (( يعين يتسابقون إليهم أيهم أسرع . )) يسارعون في اإلثم ((هؤالء الذين يأتون إليكم يقولون إم مؤمنون 

من فسر اإلمث بالكذب  اإلمث فيما يتعلق حبق اهللا عزوجل، والعدوان فيما يتعلق حبق اآلدمي ؛ ومنهم والعدوان ))

والعدوان بالظلم ؛ ولكننا إذا قلنا اإلمث فيما يتعلق حبق اهللا والعدوان فيما يتعلق حبق اآلدمي كان أعم وأقوى وأشد 

وما هو السحت ؟ السحت كل   يعين يسارعون يف أكلهم السحت يتسابقون إليه . وأكلهم السحت )) (( .



ا ويدخل يف ذلك الرشوة ويدخل يف ذلك الغش ، وكل كسب كسب حمرم فهو سحت ، فيدخل يف ذلك الرب

. لوجهني ؛ الوجه األول أنه ال بركة فيه ؛ الوجه .حمرم فهو داخل بلفظ السحت ؛ ووصف ذا الوصف املن .

الثاين أنه سبب لسحت املال املوجود ، فهو شر يف نفسه وشر يف غريه ؛  ولذلك إذا دخل احلرام على اإلنسان 

جلواب الالم هذه  لبئس ما كانوا يعملون )) (( الربكة من ماله واشتد طلبه للمال يعين يبتلى بالشح .نزعت 

؛ وأين خربها ؟ ال، قلت تعمل عمل بئس تعمل عمل ليسو ، والتقدير: واهللا لبئس ما كانوا يعملون ؛  القسم

لون عملهم ، يعين أن عملهم ليس وهي تعمل على ما بعدها فاعل واملخصوص حمذوف أي لبئس ما كانوا يعم

ما الذي عملوا ؟ مسارعة يف اإلمث واملسارعة يف  بئس ما كانوا يعملون )) ((مذموم يصدق عليهم هذا الوصف 

لو ال ينهاهم الربانيون واألحبار عن  (( العدوان، أكل السحت ؛ ونعم هذه األمور الثالثة مستحقة للذم .

لو ال جاءوا عليه بأربعة شهداء  ((فهي أداة حتقيق ومثلها مثل قوله تعاىل: لو ال مبعىن هل ال ،  قولهم اإلثم ))

الربانيون املربون واألحبار هم  ينهاهم الربانيون واألحبار )) (( ، فلو ال مبعىن هل ال . أي هل ال جاءوا ))

اء هو واحلاء و الراء يف علماء الكبار مجع حرب أو حرب يقال حرب وحرب وهو يف االشتقاق مع البحر موافق له ؛ فالب

البحر واحلرب ؛ وهلذا ال يطلق احلرب إال على العامل واسع العلم ؛ الربانيون إذا ؟ املربون سواء كانوا علماء الكبار أو 

 ون ))صنععن قولهم اإلثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا ي (( ؛ واألحبار هم علماء الكبار . غري علماء

يعين اهللا عزوجل حظ الربانيني واألحبار على ي هؤالء عن قوهلم اإلمث وأكلهم السحت ؛ فما هو اإلمث الذي 

يقولونه ؟ أعظمه وأشده أم ينكرون رسالة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وأعظم من ذلك أم يقولون إن 

 ؟ اليهود؛ واملسيح ابن اهللا ؟ النصارى ، هذا قول اإلمث ؛  عزير ابن واهللا واملسيح ابن اهللا ؛ من القائل عزير ابن اهللا

 (( . كذلك يقولون الكذب كما مر علينا أم يقولون لعوامهم قوال يكذم الرسول ويستمعون له الكذب

لبئس ما كانوا يصنعون ))  (( يعين أكل املال احملرم سواء بالرشوة أو بالربا أو غري ذلك . وأكلهم السحت ))

هنا ليس عائد على ما تعود عليه الواو  يصنعون )) ((يف إعراا ما قيل يف مثل اجلملة قبلها لكن الفاعل يف  يقال

 لبئس ما كانوا يعملون )) ((بل  الربانيين واألحبار )) ((األوىل ؛ إمنا الواو هنا عائدة إىل  يعملون )) ((يف 

إمنا يكون فعل برتتيب ، يكون فعال برتتيب وإعدادا والصنع والفعل بينهما عموم وخصوص مطلق ؛ ألن الصنع 

للقول أو للفعل خبالف الفعل ارد ؛ وذلك أن هؤالء الربانيني واألحبار يصنعون ما يصنعون من كتمان احلق 

يقول هلم إن يتموهم صرمت أعداء هلم ومل حتصل لكم  ون أن يبقوا وجهاء يف قومه يعين وعدم األمر به يريد

من  يف اآليتني فوائد ؛ منها : أن لذلك جتدهم يعملون هذا العمل عن ترتيب وعن سياسة كما يقولون .الرئاسة ف

ومن فوائدها: أن  أوصاف هؤالء اليهود أم يسارعون يف هذه األمور الثالثة: اإلمث ، والعدوان، وأكل السحت .



فوائدها: أن هذا العمل عمل مذموم ومن  من سارع يف اإلمث والعدوان وأكل السحت ففيه شبه من اليهود .

ومن فوائدها: حترمي قول اإلمث وحترمي العدوان  . لبئس ما كانوا يعملون )) ((يستحق عليه فاعله أن يذم ؛ لقوله: 

قال قائل: اآلية الكرمية عربت يف األكل أرأيت لو   فإن وحترمي أكل السحت ؛ ألن اهللا ذم هذا العمل وقدح فيه .

كانوا ال يأكلون السحت لكن يستعملون يف اللباس والفرش واملساكن والنكاح فهل يدخلون يف أكلهم السحت 

اجلواب: نعم الشك ؛ لكنه عرب باألكل ألنه هو الغالب وألنه أعلى ما ميكن أن ينتفع به اإلنسان باملال ،  ؟

؛ لكن اللباس ال يغذي البدن يقي البدن ؛ كذلك  أن ينتفع فيه باملال هو األكل ألنه يغذي البدنأعلى ما ميكن 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  املساكن النكاح لكن الذي يغذي البدن وينمي هو األكل فعرب به هلذا الوجه .

ومن فوائد  يا واآلخر بأكل احملرم .التحذير من الكسب احملرم ؛ وجهه أن اهللا مساه سحتا فاحذر أن ختسر الدن

لبئس ما كانوا  ((هذه اآلية الكرمية: أنه ال حرج أن نذم األفعال املكروهة بقطع النظر عن فاعله ؛ لقوله تعاىل: 

لوال ينهاهم  (؛ منها : عظم مسئولية املربني والعلماء ؛ لقوله: ( . أما اآلية اليت بعدها ففيها فوائد يعملون ))

فجعل اهللا اللوم على الربانيني واألحبار ألم مل يقوموا مبا أوجب اهللا عليهم من ي هؤالء  واألحبار )) الربانيون

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الواجب على العلماء واملربني الواجب عليهم  عن قوهلم اإلمث وأكلهم السحت .

لقول اهللا تبارك وتعاىل للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: النهي عن احملرم ؛ لكن هل عليهم أن يهدوا الناس ؟ ال، 

ولقول اهللا  )) لست عليهم بمصيطر ((ولقول اهللا تعاىل:  ليس عليك هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء )) ((

 . فاإلنسان إذا ى أبرأ ذمته سواء امتثل من اه أم مل ميتثل إنما عليك البالغ واهللا بصير بالعباد )) ((تعاىل: 

 .لبئس ما كانوا يصنعون )) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: سوء صنع هؤالء العلماء والربانيني ؛ لقوله تعاىل: 

ومن فوائد هذه اآلية: أنه جيب على العلماء أن يبينوا احلق بقطع النظر عن مكانتهم الشخصية حىت لو فرض 

 ((ة هلم ، قال اهللا تعاىل للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: أم أهينوا أو أذلوا بسبب ذلك فالعاقبة ملن ؟ العاقب

 تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ))

.  

  ؟عن إعراب كلمة " بئس "  السائل :

الفعل واملخصوص يكون املبتداء والفاعل املخصوص هو املقصود بالذم واملدح والفاعل هو الذي قام به  الشيخ :

؛ أين الفاعل ؟ الرجل ؛ وأين  يكون يف ضمن اجلملة ، فمثال إذا قلت: نعم الرجل زيدا ، أو بئس الرجل زيدا

املخصوص ؟ زيد ؛ وهلذا نعرب زيد مبتداء مؤخر ونعم الرجل اجلملة خرب مقدم ؛ الفاعل  يعين لبئس الذي يعمله 

  رية ويكون الفاعل هو الصدر أي لبئس عمله .وإن شئت فاجعلها مصد



نفي التشبيه عن اهللا  هذه الصفات حىت ال يتوهم الناسحنن إمنا نؤول  املؤول للصفات إذا نوقش يقول السائل :

  ؟ نرى أن نؤول حىت ال يظن الناستعاىل وإن كنا ال نرى التأويل ولكن 

هل ننبئكم باألخسرين أعماال الذين ضل سعيهم في الحياة قل  ((اقرءوا قول اهللا تعاىل:  نقول هلؤالء الشيخ :

، ونقول لستم أحرص على هداية اخللق من الرسول  هذه واحدة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ))

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير  ((وأصحابه ومل يفعلوا هذا ، ونقول إذا أثبتم هذه اقرءوا قول اهللا تعاىل: 

ا هلم األمثال ، خذ اليد اآلن نشاهد املخلوقات هلا أيدي متفاوتة تفاوتا عظيمة، والوجه والعني ، كل واضربو  ))

الصفات يف املخلوق متفاوتة ؛ أفال ميكن إذا رأى التفاوت بني املخلوقات أن يكون التفاوت بني املخلوق واخلالق 

  ؟ بل هذا من باب أوىل وأشد .

  " و" الصنع " عموم وخصوص مطلقا وجه ذلك ؟ قلنا بني لفظ " الفعل السائل :

وجه ذلك أن الفعل يطلق على كل فعل سواء عن قصد أو عن غري قصد حىت البهيمة لو قاتلت قلنا  الشيخ :

  فعلت؛ لكن السمع ما يكون إال بتدبري وتنسيق وإصالح .

  شرط والشروط معروفة.الواجب إنكار املنكر سواء غلب على ظنك أن يفعل أو مل يفعل ؛ لكن ب الشيخ :

  . ال، إذا كان بغري حكمة ففعله منكر جيب أن ينكر ما حكم الدعوة إىل اهللا من غري حكمة ؟

وقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك 

والبغضاء إلى يوم القيمة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا ويسعون في األرض فسادا واهللا ال يحب 

  المفسدين )) .

اليهود هم الذين  وقالت اليهود يد اهللا مغلولة )) ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

أي  إنا هدنا إليك )) ((يدعون أم أتباع موسى عليه الصالة والسالم ، ومسوا بذلك قيل: إنه من قوله تعاىل: 

من اهلود وهو الرجوع؛ وقيل: إنه نسبة إىل أبيهم يهودا ولكنها عربت فصارت يهود ؛ وأي كان فاملراد به من 

يدا "  ومل يقولوا " يد اهللا )) ((أوال قالوا  قالوا يد اهللا مغلولة )) (( ينتسبون إىل موسى عليه الصالة والسالم .

باأللف ألم يريدون أن نقصوا صفة اهللا عزوجل يف ذاا ويف تصرفاته ؛ أما يف ذاا فمعلوم أن ذا اليدين أكمل 

وذلك أن اليد إما أن تكون من ذي اليد الواحد ؛ وأما يف تصرفاا فقوهلم إا مغلولة أي حمبوسة عن اإلنفاق ؛ 

 ((مغلولة مضمومة إىل العنق حبيث ال تنبسط حىت تعطي ؛ وإما أن تكون مبسوطة تعطي ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

أي حمبوسة عن اإلنفاق ؛   يد اهللا مغلولة )) ((؛  وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط ))



فوصفوا اهللا مرة بالبخل ومرة بالفقر ـ عليهم لعنة اهللا إىل يوم  اهللا فقير ))إن  ((كما قالوا أيضا يف وصف آخر 

القيمة  ألم أهل مال وأهل طمع ويريدون أن ينفق اهللا عليهم املال على حسب ما يريدون ، فإذا مل يعطي املال 

غلت  ((اهللا تعاىل:  قال . يد اهللا مغلولة )) ((على حسب ما يريدون قالوا هذا خبل من اهللا أو فقر منه ؛ 

فغلت أيديهم وهذا خرب وليس دعاء ألنه صادر من عند اهللا عزوجل، واهللا  ألن اجلزاء من جنس العمل أيديهم ))

تعاىل خيرب وال يدعوا ؛ فأخرب أن أيديهم غلت أي حبست عن اإلنفاق ؛ وهلذا نقول إن أشد الناس خبال هم 

يبذل دينارا إال وهو يريد أن يعود عليه بدينار أو فلسا إال وهو يريد أن اليهود من مجيع األمم وال ميكن لليهود أن 

أي طردوا عن رمحة اهللا وأبعدوا  ولعنوا )) (( يعود عليه بفلسني، ال تفكر بغري هذا ؛ ألم قد غلت أيديهم .

والباء هنا واضح جدا أا للسببية ؛ وأما " ما " فيحتمل أن  بما قالوا )) ((عنها بسبب هذا القول وهلذا قال: 

تكون مصدرية وحيتمل أن تكون موصولة ؛ فإن كانت مصدرية فالتقدير: ولعنوا بقوهلم ، وإن كانت موصولة 

فالتقدير: ولعنوا مبا قالوه ؛ ولو جاء الضمري " قالوه " لتعني أن تكون امسا موصوال لكنه حذف ؛ على كل حال 

بل  ((قال اهللا تعاىل:  اء جعلناها مصدرية أم موصوال فإا تفيد أن هذه العقوبة اليت حلت م بسبب قوهلم .سو 

بل  ((فقال:  يد اهللا مغلولة )) ((قوهلم: بل " هنا لإلضراب اإلبطايل ؛ أي شيء يبطل ؟  " يداه مبسوطتان ))

يعين غري مقبوضتني فضال أن تكونا  مبسوطتان )) (( ؛ ومل يقل يده ؛ ألن له يدين اثنتني سبحانه وتعاىل يداه ))

أي على أي كيفية شاء إن شاء  كيف يشاء )) ((يعين املال  ينفق )) ينفق كيف يشاء )) (( (( مغلولتني .

فقد يعطي وقد مينع على حسب  اهللا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر )) ((بسط وإن شاء قدر ، قال اهللا تعاىل: 

كمة وليس على حسب ما يريده اإلنسان ؛ وهلذا قد يريد اإلنسان كسبا كثريا بعمل من األعمال ما تقتضيه احل

 ((قال اهللا تعاىل:  ولكنه خيذل ، وقد يعمل عمال يسريا ال يظن أنه يكسب فيه كثريا ويكسب فيه شيئا كثريا .

عولني ليس أصلهما املبتداء زاد هنا تنصب مف وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ))

فما هنا فاعل ألن ما  ما أنزل )) ((وأما قوله:  طغيانا )) ((واملفعول الثاين  كثيرا )) ((واخلرب، املفعول األول 

أنزل على الرسول عليه الصالة والسالم يزيد كثريا منهم وليس كلهم طغيانا على عباد اهللا ويف حق اهللا وكفرا باهللا 

الالم واقعة يف جواب القسم ؛ وعليه فاجلملة مؤكدة ، مؤكدة بكم ؟  وليزيدن )) ((عزوجل ؛ الالم يف قوله: 

وألن ال ينكر  تقديره: واهللا ؛ والالم ، ونون التوكيد ؛ وإمنا أكد اهللا ذلك ألمهيته بثالثة مؤكدات: القسم املقدر ،

منكر أن يكون النازل شفاء ملا يف الصدور وهو القرآن يزيد هؤالء طغيانا وكفرا لكن ال تعجب ؛ إذا طغيانا يف 

والسالم فلن ينتفعوا مبا أنزل على حق من ؟ يف حق اهللا وحق العباد ؛ وكفرا أي مبا أنزل على الرسول عليه الصالة 

حيتمل أن تكون الواو استئنافية ، وأن  وألقينا بينهم العداوة والبغضاء )) (( الرسول عليه الصالة والسالم .



أي وضعناها بينهم العداوة  ألقينا بينهم العداوة )) ((ومعىن  غلت أيديهم )) ((تكون معطوفة على قوله: 

 والبغيض ضد احلبيب أي أن اهللا سبحانه وتعاىل ألقى بينهم البغضاء يف القلوب والبغضاء ؛ العدو ضد الويل

واملعاداة يف األبدان واألقوال ال أحد ينصر أحدا وال أحد يوايل أحدا وال أحد حيب أحدا بينهم العداوة والبغضاء 

هم بغيض لبعض ألن اهللا ؛ إىل مىت ؟ إىل يوم القيمة يعين إىل آخر الدنيا ؛ واليهود بعضهم عدو لبعض وبعض

كلما أوقدوا نارا  (( تعاىل أخرب بأنه ألقى بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيمة ، وخربه حق ووعده صدق .

 ((واجلواب  أوقدوا )) ((" كلما " هذه شرطية، فعل الشرط فيها  كلما أوقدوا )) (( للحرب أطفأها اهللا ))

ب وأوقدوا نارا فإن اهللا يطفئها ومل تقوم هلم قائمة بل هم خمذولون ؛ ويدل هلذا أي كلما أرادوا احلر  أطفأها اهللا ))

قال  وضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إال بحبل من اهللا وحبل من الناس )) ((قول اهللا تعاىل يف آية أخرى: 

ناس املساعدة والسبب الذي العلماء احلبل من اهللا اإلسالم واحلبل من الناس العهد وامليثاق ؛ وقيل: احلبل من ال

أي بدينه الذي  واعتصموا بحبل اهللا جميعا )) ((يعزون به ؛ ألن احلبل يطلق على السبب كما يف قوله تعاىل: 

هو سبب للسعادة ؛ إذا نقول إن اهللا سبحانه وتعاىل بني أن هؤالء اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا أي 

يس املعىن أا مل تقوم احلرب ؛ تقوم احلرب وقد قامت بينهم وبني املسلمني يف عدة وقاية مل ينالوا ا مرادهم ؛ ول

ويسعون في األرض  (( لكن النتيجة أن اهللا يطفئها وال يتحقق هلم ما يريدون من أكل هذه النار لعدوهم .

؛ وهلذا كان اليهود  ذاأي يلقون فيها الفساد؛ وعرب بالسعي إشارة إىل مصارعة يف ه يسعون )) فسادا )) ((

أفسد أهل األرض يف األرض ملا هلم من الوقائع ، ومن أراد أن يطلع على شيء من ذلك فلرياجع كتاب " إغاثة 

إلفادة  مل يقل: ال حيبهم ، واهللا ال يحب المفسدين )) (( اللهفان من مصايد الشيطان " البن القيم رمحه اهللا .

العموم وبيان العلة وعموم املعىن ؛ فمثال ال حيب املفسدين من اليهود وغري اليهود ؛ أيضا يفيد أن اهللا ال حيب 

يف هذه اآلية الكرمية: بيان عدوان اليهود  هؤالء ألم مفسدون ، فيكون هنا أعم كل مفسد فإن اهللا ال حيبه .

وفيها أيضا: أن  . يد اهللا مغلولة )) ((الق عزوجل ؛ لقوهلم: وأم يصرحون للعدوان واالعتداء حىت حبق اخل

اليهود يقرون بصفات اهللا عزوجل ؛ ألنه ال يقال يد أحد مغلولة إال ملن له يد ؛ فيكون إقرار اليهود بالصفات 

 ومن فوائد اخلربية أحسن من إنكارهم وإن كان اليهود ليس هلم دين لكن جيب أن يقبل احلق من أي إنسان .

اآلية الكرمية: اإلشارة إىل حرص اليهود على املال ؛ وجه الداللة ؟ أنه مل حيملهم على هذا القول إال اجلشع 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: تنزيه اهللا سبحانه وتعاىل عن البخل ؛ ووجه ذلك أن اهللا عاقبهم على  والطمع .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلشارة إىل خبل اليهود  رم .هذه املقالة ، وال يعاقب تبارك وتعاىل إال على شيء حم

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اليهود  وقد سبق قبل قليل أن هذا خرب وليس دعاء . غلت أيديهم )) ((؛ لقوله: 



 ((له: ابتلوا ذين األمرين أي بل واللعنة فهم أبعد الناس من رمحة اهللا أو من أبعد الناس عن رمحة اهللا ؛ لقو 

 ومل يبني اهللا سبحانه وتعاىل من الالعن إلفادة العموم ، أن اهللا يلعنهم ويلعنهم الالعنون أيضا ولعنوا بما قالوا ))

ومل يقل: غري الذين غضبت  الذين أنعمت عليهم )) ((بعد قوله:  غير المغضوب عليهم )) ((، وهذا كقوله: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  عليهم إلفادة العموم وأن هؤالء مغضوب عليهم من قبل اهللا ومن قبل أولياء اهللا .

يعين إن اهللا سبحانه مل يغل أيديهم ويلعنهم إال بسبب  بما قالوا )) ((إثبات األسباب ؛ تؤخذ من أين ؟ لقوله: 

؛ من األسباب الشرعية أن  ، وشرعية ؛ وكالمها ثابت : حسيةسباب ؛ واألسباب نوعانقوهلم ؛ ففيه إثبات األ

العمل الصاحل سبب لدخول اجلنة والكفر سبب لدخول النار ، هذا سبب شرعي ؛ من أسباب احلسية ما جنده 

وهل  يف الكون ، كوننا حملقة وما أشبه ذلك هذه أسباب حسية ، األكل سبب للشبع وال حتصى أفراده .

األسباب مؤثرة بنفسها ؟ اجلواب ال ؛ لكنها مؤثرة بإرادة اهللا عزوجل مبا أودع فيها من القوة املؤثرة ؛ وهذا القول 

هو الذي تدل عليه دالالت الكتاب والسنة والعقل ؛ وأما من قال إنه ال تأثري هلا فقد قال قول يضحك منه 

قوال منكرا ؛ أما األول الذي يقول إنه ال تؤثر فهذا قال قوال السفهاء ، ومن قال إا مؤثرة بطبيعتها فقد قال 

يضحك منه السفهاء ، فيقول مثال إذا أكل إنسان وهو جائع مث شبع ، ليس سبب شبعه األكل لكن حصل 

شبعه عند األكل وإال هو ما أشبع؛ وإذا وضعت ورقة يف النار فاحرتقت فالنار مل حترقها إمنا احرتقت عند النار ، 

؛ هذا شيء أدىن صيب  احلجر مل يكسرها ، انكسرت عندان اهللا ! ولو ضربت الزجاجة حبجر وانكسرت فسبح

يعرف أن هذا غلط ؛ والذين قالوا مؤثرة يف طبيعتها أيضا أشركوا باهللا ، أثبتوا خالقا مع اهللا ؛ وهؤالء نرد عليهم 

اء ، ومن ذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل قال للنار بأن اهللا خلق كل شيء وبأن اهللا تعاىل قد يغري حقائق هذه األشي

كوني بردا وسالما على  ((اليت أضرمت وكانت سعريا عظيما ليلقى فيها ابراهيم وألقي فيها ، فقال اهللا هلا: 

فكانت بردا وسالما على ابراهيم ؛ هذا يدل على أن األسباب ال تؤثر بذاته إمنا تؤثر مبا أودع اهللا فيها  ابراهيم ))

األسباب الشرعية قد يوجد هلا موانع ، سبب اإلرث القرابة مثال وإذا كان القوة وإال فقد يوجد موانع حىت  من

قريب خمالفا لقريبه يف الدين مل يرث منه ؛ فاملهم أن نقول من أثبت أن األسباب تؤثر بذاا فهو مشرك ومن نفى 

 فيها من القوة املؤثرة اليت قد تتخلف بإرادة اهللا ومشيئته تأثريها مطلقا فهو سفيه ؛ بقي أن نقول تؤثر مبا أودع اهللا

 بما قالوا )) ((فإن قوله:  بما قالوا )) ((. ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اجلزاء من جنس العمل ؛ لقوله: 

اليدين هللا  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات يفيد فحوى اخلطاب وقوة اخلطاب أم إمنا عوقبوا مبثل ما فعلوا .

ومن فوائدها: أما اثنتان ال زيادة فيهما وال نقص فيهما ألن  . بل يداه مبسوطتان )) ((عزوجل ؛ لقوله: 

احلصور بعدد يتعني أال يزيد عنه وال ينقص ، فمثال عندي له دراهم ، حيتمل كم ؟ ثالثة وعشرة ومائة وألف ؛ 



لكن ثالثة دراهم ، أيش ؟ ال حيتمل زيادة وال نقص ؛ فكل شيء حمصور بعدد فإنه يقتضي أن ال يزيد عنه وال 

فإن قال قائل:  ينقص ؛ إذا اهللا عزوجل له يدان اثنتان ؛ وهذا ما أمجع عليه السلف لداللة القرآن والسنة عليه. 

 ((؟ أمل يقل اهللا  لت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ))أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عم ((أمل يقل اهللا عزوجل: 

ال يراد ا  مما عملت أيدينا )) ((فاجلواب: بلى ! لكن اجلواب عن اآلية األوىل  ؟ تبارك الذي بيده الملك ))

قوله  اليد احلقيقية بل املراد من ما عملت أيدينا أي مما عملنا ؛ لكن العرب يطلقون اليد على الفاعل ، انظر إىل

ومعلوم أن كسبنا ال خيتص باليد ، يكون باليد  وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم )) ((تعاىل: 

وبالرجل واللسان والعني واألنف والفرج والقلب ؛ لكن القرآن الكرمي نزل بلسان عريب مبني فالتعبريات املوجودة يف 

يد هنا حقيقة اليد دون الفاعل لكانت اإلبل أشرف منا ؛ كالم العرب تكون يف القرآن ؛ ولذلك لو أن املراد بال

اهللا تعاىل خلق بيده  ه ، واإلبل على تقدير أن املراد ,ألننا حنن خلقنا بأيش ؟ بالكلمة إال آية خلق اهللا بيد

ه مدلوله ؛ أما املفرد فال ينايف التعدد ألن من القواعد املعروفة أن املفرد املضاف يعم ، يعم ما يقتضي خلقت بذاته

، فمثال لو قال رجل: امرأيت طالق ، وعنده امرأتان طلقت املرأتان إال إذا أراد واحدة ؛ ولو قال: عبدي حر ، 

وعنده أعبد ، أعتق األعبد كله إال بالنية ؛ فعليه نقول املفرد ال ينايف التثنية ألنه مضاف فيعم ؛ واجلمع ال ينايف 

 ((يد بل املراد به الذات يعين مما عمله اهللا عزوجل ؛ ولكنه مجعت ، مجعت بـالتثنية ألنه ليس املراد به حقيقة ال

نا " موضوعة للجمع أو للتعظيم فجمعت األيدي تعظيما  للتناسب بني املضاف واملضاف إليه فإن " أيدينا ))

  يدين .هلا وت  هلا وملراعاة املضاف إليه حبيث يتناسب الكالم بعضه مع بعض ؛ املهم أن نثبت أن هللا 

  هل مها حقيقيتان أو ال ؟   السائل :

نعم مها حقيقتان، يدان حقيقيتان ، ومن فسرمها بقوة فقد قال على اهللا ما ال يعلم ؛ بل ما دل النص  الشيخ :

على خالفه ؛ وذلك نقول كل حمرف للنص عن ظاهره فقد ارتكب خطيئتني؛ األوىل: صرفه عن ظاهر املراد به ؛ 

  معىن مل يراد به ؛ أليس كذلك ؟ طيب إذا املراد اليدان احلقيقيتان .والثاين: إثبات 

  هل هاتان اليدان متاثالن أيدي املخلوقني  ؟ السائل :

ال، ال ميكن ؛ ألن كل صفة ظاهرها التمثيل ، وأقول ظاهرها باعتبار الظاهر السطحي فإنه مردود بقوله  الشيخ :

  . ليس كمثله شيء )) ((تعاىل: 

  أو ال ؟ هل اليد هذه تأخذ وتقبض وتبسط السائل :

وما قدروا اهللا حق قدره واألرض جميعا  ((اجلواب: نعم ؛ ألن ذلك ورد به السنة ؛ بل ورد يف القرآن  الشيخ :

  . قبضته يوم القيمة والسموات مطويات بيمينه ))



  هل هاتان اليدان توصفان بأما ميني ومشال ؟ السائل :

سلف ؛ منهم من قال ال، وأنكر لفظ الشمال الوارد يف صحيح مسلم ؛ ومنهم من قال فيها قوالن لل الشيخ :

اخترت يمين  (؛ لكن الصواب أا تثبت وأن معىن قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: بلى ؛ وكل منهما له 

يعين اليمن والربكة وتساوي ؛ ألن املخلوق له ميني ويسار أو ميني ومشال ختتلف اليمني ربي وكلتا يديه يمين ) 

والشمال ، ختتلف بالقوة حىت بالقوة اجلسمية ختتلف ؛ لكن يد اهللا عزوجل ـ وأريد تثنية ـ ال ختتلف كلتامها ميني ، 

 وهذا هو الصحيح 



                                 هل هاتان اليدان توصفان بأما ميني ومشال ؟ السائل : 

فيها قوالن للسلف ؛ منهم من قال ال، وأنكر لفظ الشمال الوارد يف صحيح مسلم ؛ ومنهم من قال  الشيخ :

اخترت يمين  (بلى ؛ وكل منهما له ؛ لكن الصواب أا تثبت وأن معىن قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

ويسار أو ميني ومشال ختتلف اليمني يعين اليمن والربكة وتساوي ؛ ألن املخلوق له ميني  ربي وكلتا يديه يمين )

والشمال ، ختتلف بالقوة حىت بالقوة اجلسمية ختتلف ؛ لكن يد اهللا عزوجل ـ وأريد تثنية ـ ال ختتلف ، كلتامها ميني 

  ؛ وهذا هو الصحيح أننا نثبت الشمال هللا لكن ال على أا ناقصة عن اليمني بل كلتامها ميني .

ال ميكن أن تقبضا بالنسبة للعطاء  مبسوطتان )) ((: كثرة عطاء اهللا وجوده ؛ لقوله: ومن فوائد هذه اآلية الكرمية

الليل  ءسحا ى ال يغيضها نفقةيد اهللا مآل (بل مها مبسوطتان ؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

ظرف يعين يعطي ليال  الليل والنهاريعين مملوءة من اخلري واجلود والربكة ، سحا كثرية العطاء ،  ىمآل  والنهار )

أرأيتم ما أنفق  (ا نفقة يعين ال ينقصها ما أنفق وأعطى سبحانه وتعاىل ، مث ضرب مثال فقال: ضهوارا ال يغي

أي مل  ما في يمينه ) ضفإنه لم يغ (اجلواب ؟ نعم رأينا لكن ما حنصيه ؛  منذ خلق السموات واألرض )

هذه اآلية الكرمية:  ومن فوائد .الليل والنهار  ءسحا ى ؛ إذا يد اهللا مبسوطة مآلينقص ما يف ميينه تبارك وتعاىل

فهذا يعطيه أمواال كثرية وهذا يعطيه صحة كبرية  ينفق كيف يشاء )) ((أن عطاء اهللا ومنعه تابع ملشيئته ؛ لقوله: 

وعقال كبريا وهذا بالعكس وهذا وسط، يف مجيع ما ينفقه اهللا عزوجل من العطاء املعنوي والعطاء احلسي ؛ ينفق  

كيف يشاء ؛ وجيب أن يكون لديك قاعدة أن كل شيء قرن اهللا باملشيئة فإنه مقيد باحلكمة يعين ليست مشيئة 

ب إليه بعض اجلهمية الذين يقولون إن اهللا يفعل الشيء رد املشيئة وليس حلكمة ألنه ال يسأل جمردة كما ذه

قيد باملشيئة فإنه مقرون عما يفعل، ما يقال ويش حكمة كذا ، وملا فعلت كذا ؟ بل نقول إن كل شيء م

كم احلاكمني ، ومعلوم أن ؛ الدليل ؟ الدليل ما ال حيصى مما وصف اهللا به نفسه بأنه حكيم وأنه أح باحلكمة

فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيال وما تشاءون إال أن  ((احلكيم ال يصدر عنه فعل إال حلكمة ؛ ثانيا أن اهللا قال: 

ففي هذا إشارة إىل أن مشيئته تابعة حلكمته ؛ وعلى هذا إذا وقع شيء  يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما ))

والسماوية واستنكرته عنه وقلت ملا يقع ؛ فهنا جيب أن تقول لذهنك الذي فرض يف الدنيا من احلوادث األرضية 

هذا السؤال أن تقول حلكمة ، حلكمة ؛ لكن ال يلزم أن حنيط حبكم اهللا عزوجل كما أن مجيع صفاته ال حنيط ا 

أن تؤمن  فكذلك حكمته ، قد تكون هناك حكمة خفية ال تعلم إال بعد زمان ؛ لكن جيب عليك أيها املؤمن

 كيف يشاء )) ((بأن كل شيء فعله اهللا عزوجل فإنه حلكمة ال ميكن أن يكون لعبا وال هلوا ؛ أعرفت ؟ فقوله: 



 لكع إذا عرفت هذا وعرفت أن مشيئته مقرونة باحلكمة فال تقل ملاذا كان هذا السيد يف قومه فقريا ، وال ملاذا كان 

  نا نعلم أن هذا العطاء وهذا املنع من اهللا عزوجل وأنه مقرون باحلكمة .غنيا ، ال تقل هكذا ؛ ملاذا ؟ ألن ابن لكع

وليزيدن كثيرا منهم  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من الناس من ال تزيده اآليات إال طغيانا وكفرا ؛ لقوله: 

ة أنه إذا نزل انقسم وال تعجب ، القرآن ذكر اهللا يف آخر سورة التوبما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا )) 

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم  ((الناس يف قسمني ، 

وال  إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ))

هو أيضا يف احملسوسات ، فإن هذا كما هو يف املعقوالت  تعجب أن يكون شيء واحد لقوم دواء ولقوم داء ؛

أرأيت املصاب مبرض مينعه األطباء مثال من أكل التمر إذا أكله مرض ، آخر إذا أكله صح مع أنه متر واحد ؛ 

الدهن بعض الناس يؤمر باإلكثار منه وبعض الناس ينهى عنه ، وأشياء كثرية ؛ فال تعجب إذا كان يف املقوالت 

عناد اليهود وأم ال ميكن أن خيضعوا ملا نزل من ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  يد أقواما وينقص آخرين .ما يز 

ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلنصاف والعدل يف  السماء ؛ لكونه ال يزيدهم ما أنزل على حممد إال طغيانا وكفرا .

أكثرهم ، ومل يقل: كلهم ؛ وهلذا جيب على اإلنسان  ومل يقل:كثيرا منهم ))  ((؛ ألنه قال:  حكم اهللا عزوجل

، أو بعض، أو منهم، أو ما  إذا رأى من قوم احنرافا من بعضهم أن ال جيري احلكم على اجلميع بل يقول: كثري

أشبه ذلك ؛ ألنه لو عمم مع وجود االستقامة باآلخرين لكان ظاملا من وجه وكاذبا من وجه آخر ؛ وهلذا جتد اهللا 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن النيب  ، وال اجلميع . ومل يقل: أكثر ليزيدن كثيرا منهم )) ((وتعاىل يقول:  سبحانه

فكان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم منزال  ما أنزل إليك من ربك )) ((صلى اهللا عليه وآله وسلم حق ؛ لقوله: 

  عليه فهو رسول اهللا حقا .

  " ؟ما هو حد " الكثري  السائل :

، ثالثة من عشرة حوايل ثلث ،  احلد هو حبسب النسبة يعين مثال ثالثة من عشرة، قليل وال كثري ؟ كثري الشيخ :

  ثلثني من ثلثني ألف ؟ قليل .

  بعض أهل العلم يقول إن احلكمة يظهر اهللا سبحانه وتعاىل للناس يوم القيمة هل هذا القول صحيح ؟ السائل :

ذه تؤخذ من أن اهللا بني أنه يوم القيمة يبني للناس ما ذكروه ـ اهللا أعلم ـ ؛ لكن من واهللا ما أدري ه الشيخ :

حكمة اهللا عزوجل أنه جعل بعض احلكم خفية ألنه ال يتحقق عبودية اإلنسان إال إذا انقاد ملا ظهرت حكمته 

ه من حكمة اهللا ؛ وما مل تظهر ؛ لكن لو كان كل شيء بني لكان األمر واضح ؛ فإخفاء بعض احلكم الشك إن

ولذلك متام االنقياد أن يقول اإلنسان مسعنا وأطعنا وال يسأل ؛ وقد نبهت على مسألة رمبا كانت غائبة عن كثري 



من الناس وهي أنه إذا قيل: أمر اهللا بكذا أو أمر الرسول بكذا ، يسأل هل األمر لالستحباب أو للوجوب ؛ ما 

فت املأمور أو مسعنا وأطعنا وتفعل ، نعم إذا تورطت يف األمر وخالهو صحيح هذا ، كمال العبودية أن تقول 

فعلت احملظور حينئذ ال بأس أن تسأل ألجل إذا كان على سبيل الوجوب تستأتب وإذا كان النهي عن سبيل 

زم ؛ التحرمي تستأتب أيضا ، سبحان اهللا أنا أعتقد أنه ليس من متام العبودية أنك إذا أمرت تقول ملزم وال غري مل

اآلن ـ وهللا املثل األعلى ـ لو أبوك قال لك: يا فالن اذهب اشرتي يل كذا ؛ هل يستقيم أن تقول ملزم أو غري ملزم 

؟ ما يستقيم ؛ ولذلك الصحابة أنفسهم رضي اهللا عنهم ال أعلم اآلن أن أحدا منهم إذا أمر الرسول بشيء قال 

تحباب ، أنا ال أعلم وإمنا يستفسرون أحيانا واالستفسار يف يا رسول اهللا أعلى سبيل الوجوب أو على سبيل االس

  موضع اإلمجال حق ، القلم ملا أمره رب العرش اكتب قال ماذا أكتب ؟ .

بارك اهللا فيكم يا شيخ ! احلصر  بعدد قلنا إنه يتعني ال يزيد وال ينقص هل مثله قول النيب صلى اهللا  السائل :

  ؟ ) ... اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظلهسبعة يظلهم  (عليه وآله وسلم: 

هذا من باب  سبعة يظلمهم اهللا ) (، لو ال ورود أحاديث القتصرنا على هذا ، مث أيضا العدد يف  ال الشيخ :

 ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم ) (؛  حصر األوصاف ما هو حصر األعيان

  هذا ورد لعدة أوصاف أكثر من ثالثة .

  ؟  خرب ليس دعاء غلت أيديهم )) ((قلنا  السائل :

أي نعم هذا هو األصل أن ما أخرب اهللا به فهو خرب عن نفسه ووقوعه، وقوع الشيء إال إن دل دليل  الشيخ :

  فسه وأن يفعل فال ميكن .هذا رمبا يكون الدليل أن اهللا علم العباد أن يدعوا ؛ وأما أن اهللا تعاىل يسأل ن

بل يداه مبسوطتان  : ((وبعدها قال تعاىل لعنوا بما قالوا )) ((ما املانع من الوقوف على قوله تعاىل:  السائل :

  ؟ ))

؟  أوال أن حسب القواعد املعروفة عليها عالمة الوقف الالزم ؛ أنت اآلن تنكر وفقها أو عدم وفقها الشيخ :

يد اهللا مغلولة  ((ملاذا وقف ؟ أحسنت وقف ألن الكالم الذي بعد ليس من كالم اليهود، طبعا أنا أقصد  سؤايل

ووجه ذلك أن األول خرب عن اليهود  ؛ فهو مكتوب عليه وقف الزم لعنوا بما قالوا )) غلت أيديهم )) أما ((

  والثاين خرب عن صفات اهللا تبارك وتعاىل ولذلك قرن ببل .

عندي استفسار عن السؤال األول وهو بأنه إذا ذكر الشيء بعدد فإنه يتقيد ذا العدد فلو قلنا يف جمال  السائل :

  ؟ املناظرة لقالوا هذا غري صحيح ألنه يف حديث سبعة ويف آخر ثالثة فما اجلواب على هذا

   ه أحد إال هؤالء السبعة.اجلواب على هذا جاءت األدلة ذا بالزيادة يعين لو ال األدلة لقلنا ما في الشيخ :



  

  عن من ينكر  صفات اهللا تعاىل ؟  السائل :

وتكذيب هذا كفر ؛ وإنكار تأويل وتفسري هذا ما يكفر اللهم إال إذا كان  ، إنكار جحد اإلنكار نوعان الشيخ :

  ال ميكن بأي حال من األحوال أن يصح هذا التأويل فرمبا يكفر .

ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وألدخلناهم جنات  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ 

نعيم ولو أنهم أقاموا التوراة واإلنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ألكلوا من فوقهم ومن تحتهم أرجلهم منهم 

  . أمة مغتصبة وكثير منهم ساء ما يعملون ))

وقالت  ((فوائد املستنبطة من اآلية السابقة وهي قوله تعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، ما زلنا يف بيان

أليس كذلك ؟ يعين وقفنا  )) واهللا ال يحب المحسنين ((ووصلنا فيها إىل قوله تعاىل:  اليهود يد اهللا مغلولة ))

أثبتها أهل  ، أن اهللا حيب ؛ واحملبة حقيقية ، ففي هذه اآلية من الفوائد: إثبات أن احملبة ثابتة هللا ىل هذه اجلملة .إ

  .وجوب إجراء النصوص على ظاهرها يف باب صفات اهللا وأن اهللا حيب  والسنة واجلماعة على قاعدة معروفة وه

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن  ((اجلواب: نعم هو حيب وقد صرح اهللا ذلك يف قوله:  وهل هو حيب ؟

فاهللا تعاىل حيب على ما له من صفات الكمال وعلى ما له من  بقوم يحبهم ويحبونه )) دينه فسوف يأتي اهللا

واإلنسان لو أن أحدا من  أحبوا اهللا بما يغذوكم به من النعم ) (أفعال اإلحسان واإلنعام ؛ وهلذا جاء يف األثر: 

ىل أن يكون حمبوبا ؛ أما كونه باخلالق الذي أوجده وأمده وأعده فهو أو  الناس أحسن إليه ألحبه إلحسانه فكيف

، تارة  ، تارة للزمان حيب فنعم جاء ذلك يف القرآن الكرمي وكذلك يف السنة النبوية ؛ حمبة اهللا تارة تضاف للعمل

ما من أيام العمل الصالح فيهن  (؛ أحب البقاء إىل اهللا ؟ مساجدها ؛  ، وتارة للعامل ، كل ذلك جاء للمكان

 ((،  ) أحب األعمال إلى اهللا الصالة على وقتها (يعين عشر ذي احلجة ؛  ) لعشرةأحب إلى اهللا من هذه ا

وهل حمبة اهللا هي ثواب اهللا أو إرادة  واآليات يف هذا كثرية متنوعة .إن اهللا يحب التوابين ويحب المتطهرين )) 

بالثواب أو بإرادة الثواب ممن ينكرون ، خالفا ملن فسر احملبة  اجلواب: الثالث ثوابه أو هي صفة زائدة على ذلك ؟

؛ ألن اهللا  قيام احملبة باهللا عزوجل ؛ والشك أن هؤالء ضالون ألم حىت وإن قلنا إا ثواب يلزم من الثواب احملبة

ال يثيب إال من حيبه ، حىت لو فسرناها بإرادة الثواب الزم منها احملبة أيضا ؛ ألن اهللا ال يريد أن يثيب أحدا إال 

وهكذا   ال يحب المفسدين )) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: حترمي الفساد يف األرض ؛ لقوله:  ث حيبه .حي

لكن مباذا يكون الفساد يف األرض ؟ هل هو دم  كل شيء نفى اهللا حمبته فإنه حرام فالفساد يف األرض حرام .

األرض هو املعاصي، هذا هو الفساد يف األرض  اجلواب: ال، الفساد يف البيوت وختريب األار وما أشبه ذلك ؟ 



لكن هدم البيوت بغري  ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس )) ((، ودليل ذلك قوله تعاىل: 

حق من املعاصي فيكون من الفساد يف األرض من ناحية ؛ وعلى هذا فنقول كل من عصى اهللا فقد أخذ معوال 

اآلية الكرمية: أن الشيء إذا ثبت لوصف ثبت ضده لضد ذلك الوصف ؛ فعلى هذا  من فوائد خيرب به األرض .

 ((، والشك أن اهللا حيب املصلحني ، قال اهللا تعاىل:  نقول إذا كان اهللا ال حيب املفسدين فإنه حيب املصلحني

 عزوجل ويرغب فالصلح خري حيبه اهللا قل إصالح لهم خير )) ((وقال اهللا تعاىل يف اليتامى:  والصلح خير ))

فيه وحيث عباده عليه ، اإلصالح كذلك خري ؛ واإلصالح أنواع متعددة ؛ والناس بالنسبة لألرض على ثالثة 

؛ لكن  أقسام : صاحل ، وصاحل مصلح، وفاسد مفسد ؛ وإن شئت زد رابعا فاسد غري مفسد حىت تتم األقسام

قسام فنقول الناس بالنسبة لألرض ثالثة : صاحل يلزم من الفاسد أن يكون مفسدا ولذلك نقتصر على ثالثة أ

لكنه ال ينفع إال نفسه ، وهذا يكون يف كثري من العباد، كثري من العباد صاحل يف نفسه لكن ال حياول أن يصلح 

، هذا نقول إنه  غريه يرى املنكر أمام عينه ال ينهى عنه ، يرى التفريط يف املعروف أمام عينه ال يأمر به وهكذا

ألن من متام الصالح أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ؛ الثاين صاحل  ؛ وإن كان أيضا صالحه فيه نقصصاحل 

وما كان ربك ليهلك القرى  ((مصلح هذا خري األقسام هو صاحل لنفسه ومصلح لغريه ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

ح ؛ والثالث الفاسد ، الفاسد مل يقل صاحلون ، البد أن يكون يف األرض مصل بظلم وأهلها مصلحون ))

ومن  مفسد يف األرض حىت لو فرض أنه مل يدعوا إىل فساده وإىل معصيته فإنه مفسد ألنه سبب لفساد األرض .

وإذا ثبت هذا لزم عليه  ما أنزل إليك من ربك )) ((فوائد اآلية الكرمية: أن القرآن نزل من عند اهللا ؛ لقوله: 

رآن كالم اهللا ال يقوم إال مبوصوف أو إال مبتصف به ؛ وعلى هذا فيفيد هذه الفائدة أمران عظيمان ؛ األول أن الق

العظيمة أن القرآن كالم اهللا وهذا هو الذي أمجع عليه سلف األمة واألئمة وجرت عليه احملن على  اإلمام أمحد 

لوق من مجلة املخلوقات ؛ وغريه من علماء السلف فإن من الناس من قال إن القرآن ليس من كالم اهللا بل هو خم

والشك أن هذا قول يستلزم منه بطالن الشريعة متاما ؛ ألننا إذا قلنا إنه ليس كالم اهللا لزم أن يكون إذا كتب جمرد 

نقوش وزخرفة ، خلقها اهللا عزوجل على هذا الوصف ؛ وإن مسع فهو جمرد أصوات تسمع ال تدل على شيء كما 

؛ ولذلك نقول إنه يستلزم على القول بأن القرآن خملوق بطالن الشريعة متاما  يسمع الرعد وهبوب الرياح وغريها

بطالن األمر والنهي ألنه ال أمر وال ي ، أقم شيء خملوق على هذا الوصف على هذه الصفة فقط ال يدل على 

هو صوت جمرد كذلك شيء خملوق على هذه احلروف كما تنقش الباب مثال إن مسع ف  ال تقربوا الزنا )) ((أمر ، 

صوت كما نسمع اآلن أصوات الرعد وأصوات جري الرياح يف األشجار وغري ذلك ؛ فحينئذ ال أمر وال ي وال 

 ((كذلك الفائدة الثانية مما يفيده قوله:  خرب وهذا واضح جدا ؛ لكن من أعمى اهللا قلبه ال يعرف أن هذا الزم .



و اهللا عزوجل؛ ألنه إذا كان القرآن كالم اهللا وهو صفة من صفاته )) الفائدة الثانية : عل وما أنزل إليك من ربك

 وهو نازل لزم أن يكون املتصف به عاليا وإال فال معىن للنزول ؛ فيكون فيه دليل على إثبات علو اهللا عزوجل .

يوصف  والناس يف هذه الصفة على ثالثة أقسام ؛ قسم أثبت علو اهللا حقا ، وقسم آخر قال إن اهللا ال جيوز أن

صف  :، ولو قيل ألحد ضبالعلو وال بالسفول وال جيوز أن نقول إنه فوق وال ميني وال مشال ؛ وهذا تعطيل حم

القسم الثاين: قالوا إن اهللا يف كل مكان  العدم ما وصفه بأدق من هذا الوصف الذي وصفوه به الرب عزوجل .

 وهو معكم أين ما كنتم )) ((وال جيوز أن نقول إنه يف العلو وكيف جيوز أن نقول إنه يف العلو وهو يقول: 

وأشبه ذلك من آيات املعية ؛ فال جيوز أن نقول أبدا  وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول )) ((ويقول: 

 ؛ وهؤالء حلولية اجلهمية بل العلو الذي أثبت هللا علو املعىن ؛ وأما املكان فهو يف كل مكانإن اهللا عال بنفسه 

؛  والعجب أن عليه كثريا من الناس الذين نتصل م يف املسجد احلرام ويسألون من غري  يقولون إنه يف كل مكان

ا القول ؛ ويقولون إن الذي يقرر علينا السعوديني، السعوديني ال يعرفون هذا القول ، أكثر العامة ال يعرفون هذ

علماءنا أن اهللا يف كل مكان ؛ والشك أن هذا قول إذا تأمله اإلنسان وجده يف غاية البطالن ملخالفة القرآن 

وجل يف احلشوش واألماكن  والسنة والعقل والفطرة واإلمجاع ؛ وهل ميكن أن يرضى أحدا أن جيعل اخلالق عز

أما القول الثالث الذي نسأل  م قوهلم أن يكون كذلك ، يف كل مكان يف كل مكان .القذرة ؟ ال ميكن ، والز 

اهللا تعاىل أن مييتنا عليه ويبعثنا عليه فهو أن اهللا تعاىل بذاته فوق كل شيء ؛ لكنه حميط خبلقه فكأنه معهم يف 

ة ذكر شيخ اإلسالم أمكنتهم وال مانع أن نقول هو فوق كل شيء وهو معنا لكن ليس يف مكان ؛ وهلذا أمثل

؛ ويف الواسطية : ما زلنا  مثاال يف الواسطية ومثاال يف احلموية قال إن العرب يقولون: ما زلنا نسري والنجم معنا

نسري والقمر معنا ؛ وهذا أسلوب عريب واضح ، وكل واحد خياطب ذا اخلطاب أو يتكلم به ال ميكن أن يعتقد 

 األرض ؛ وإذا كان هذا خملوق من املخلوقات حييط بنا وهو معنا وهو فوق بأن القمر يف األرض وال أن النجم يف

فما بالك خبالق الذي حدث عنه النيب عليه الصالة والسالم ألن السموات السبع واألرضني السبع بالنسبة 

 للكرسي كحلقة ألقيت يف فالة من األرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفالة على هذه احللقة ، فما

بالك باخلالق سبحانه وتعاىل ؛ فعلى كل حال حنن نؤمن بأن اهللا سبحانه وتعاىل فوق كل شيء حقا أما صفاته 

هل كلهم  فما أحد من املسلمني مبا نعلم ينكر علو الصفات ، كلهم يقولون إنه كامل الصفات لكن يبقى النظر

ومن  قول إنه أعلم ذه الصفة الكاملة .يثبتون كلما ورد من الصفات ؟ ال ؛ لكن من أثبت له صفة كمال في

 من ربك )) ((فوائد هذه اآلية الكرمية: عناية اهللا سبحانه وتعاىل للرسول عليه الصالة والسالم ؛ وذلك بقوله: 

واعلم أن الربوبية نوعان: عامة وخاصة اجتمعا يف  فإن هذه الربوبية خاصة تقتضي العناية التامة واألقوى واألشد .



وقال  برب العالمين )) ((العامة:  قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون )) ((ىل عن السحرة: قوله تعا

أي  برب العالمين )) ((شيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا : كل من سوى اهللا فهو عامل ؛ وعلى هذا فيكون 

هذه ؟ هذه خاصة كما أن العبودية كذلك عامة وخاصة ؛ فالعبودية  رب موسى وهارون )) ((،  برب اخللق كله

كل من يف   إن كل من في السموات واألرض إال آتي الرحمن عبدا )) ((الكونية عامة ومنها قول اهللا تعاىل: 

يع أن السموات بالعبودية الكونية عبد هللا ؛ هل أحد يستطيع أن مينع املرض إذا قدر اهللا عليه ؟ أبدا ؛ وهل يستط

فلو ال إذا بلغت الحلقوم  ((؛ وهلذا حتدى اهللا هؤالء فقال هلم:  يرد ملك املوت إذا جاء لقبض روحه ؟ أبدا

وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون فلو ال إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم 

لروح اليت بلغت احللقوم ما استطاعوا ؛ إذا فالكل عبد ما ميكن ، لو اجتمع اخللق كله أن يردوا هذه ا صادقين ))

أما القسم الثاين العبودية اخلاصة فهي العبودية الشرعية اليت منها قول اهللا  هللا ذا املعىن أي بالعبودية الكونية .

اىل ألقى من فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا تع .))  وعباد الرحمن الذين يمشون على األرض هونا ... ((تعاىل: 

وهذا كالم حق، صدق ليس عندنا  ألقينا بينهم العداوة والبغضاء )) ((العداوة والبغضاء بني اليهود ؛ لقوله: 

تحسبهم جميعا وقلوبهم  ((فيه شك وما حنسبه حنن من اجتماعهم فعلى خالف الواقع ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

شىت اآلن وحىت داخل احلزب متفرق ألم ال ميكن أن ال تظن أم متفقون أبدا ؛ ولذلك هم أحزاب  شتى ))

،  جيتمعوا وقد ألقى اهللا بينهم العداوة والبغضاء ؛ لكن الحظ أن العدوين إذا كان هلما عدو ثالث اجتمعا عليه

اجتمعا عليه ملقابلة العدو الثالث ؛ فاجتماعهم اآلن اليهود ليس ألم متحابون متآلفون أبدا وال ميكن أن 

ضد عدو لكنهم اجتمعوا هلدف واحد  ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيمة )) ((واهللا يقول: نصدق 

ومن فوائد  واحد للجميع ؛ وهذا اجتماع الشك أنه اجتماع ظاهري فقط مقصود لغريه وليس مقصودا لذاته .

هذه اآلية الكرمية: أن العداوة والبغضاء بني اليهود سوف تستمر ؛ لكن إذا آمنوا تزول أو ال ؟ تزول بالشك 

كنتم أعداء فألفكم اهللا بي ومتفرقين فجمعكم  (تزول ؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لألنصار: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات يوم  بغضاء يف اجلاهلية .واألنصار كما تعلمون بينهم عداوات وال اهللا بي )

القيمة ؛ وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العاملني ، ومسي بذلك لوجوه ثالثة: الوجه األول أن الناس يقومون 

 لم نفس شيئا ))فاليوم ال تظ ((فيه من قبورهم لرب العاملني ؛ والوجه الثاين أنه يقام فيه العدل كما قال تعاىل: 

والثالث: أنه يقام فيه األشهاد، األشهاد  ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فال تظلم نفس شيئا )) ((وقال: 

تستشهد الرسل مث األمم مث اجللود واألعضاء ويتبني األمر وينكشف ويظهر ما يف الصدور ؛ فلذلك مسي يوم 

ه اآلية وهي موت اإلنسان فإن كل من مات فقد قامت قيامته القيمة ؛ هناك قيامة صغرى لكنها ال تراد يف هذ



ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: البشرى التامة للمسلمني بأن اليهود  ألنه انتهى من الدنيا ودخل يف عامل اآلخرة .

كانوا قد مل تقوم هلم قائمة يف احلروب؛ ألم كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها اهللا ومل ينالوا ا مقصودهم وإن  

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات  ينالون بعض الشيء لكن مل ينالوا املقصود الذي يريدون بإشعال نار احلرب .

وأطفأها مىت يكون ؟ بعد إيقاده ، وهذا فعل متجدد  أطفأها اهللا )) ((األخبار االختيارية هللا عزوجل ؛ لقوله: 

الختيارية هللا وقالوا إنه إن اهللا ال ميكن أن يأيت وال االستواء على وفيه رد واضح على الذين منعوا قيام األفعال ا

العرش وال يتكلم بإرادته ومشيئته بل كالم معنوي قائم بنفسه ال يتعلق بإرادته وال يضحك وال يفرح وال يغضب 

 ، عند اهللا حضةجدا ودا يةواه؛ حجتهم  إىل آخر ذلك ، كل صفة تتجدد فهي عندهم الغية منتفية عن اهللا

قيقة ، قاعدة غري قاعدة ، يف احل يقولون إن األفعال االختيارية اليت تتجدد ال تقوم إال حبادث بناء على قاعدة

احلادث يقوم باحلادث والقدمي ، حوادث وأفعالنا حنن حادثة  من أين هلم هذا يقولون احلادث ال يقوم إال حبادث

ومن فوائد هذه اآلية  نها قائمة بأزيل ليس حبادث .قائمة حبادث ؛ لكن حوادث اهللا جل وعلى حادثة لك

ويسعون في األرض فسادا  ((؛ لقوله:  حثيثاالكرمية: حمبة اليهود للفساد يف األرض وسعيهم يف ذلك سعيهم 

ومن شاهد الواقع اآلن عرف أن اآلية منطبقة متاما على يهود الوقت احلاضر أم يسعون يف األرض فسادا )) 

يستطيعون ، إن استطاعوا بأنفسهم أو بعبيدهم الذين هم عبيد هلم ؛ وهلذا نقول اليهود اآلن عابد بكل ما 

ألم يسخرون الدول الكربى أن تفعل ما فيه مصلحتهم وهم أيضا  ؛ ومعبود ، اليهود هم حقيقة عبيد ومعبدون

ن ما من أجل أن يفسدوا يف األرض أذناب للدول الكربى ألن الدول الكربى آمنة منهم وتريد أن تلقيهم يف مكا

ولو أن  ((مث قال اهللا تعاىل:  ؛ فهم يسعون يف األرض فسادا يف كل وقت نسأل اهللا تعاىل أن يكبتهم وخييبهم .

املراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ؛ والكتاب املشار  . أهل الكتاب آمنوا وتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ))

 ((بالقلوب، آمنوا ))  ((وقوله:  .ولو أنهم أقاموا التوراة واإلنجيل ))  ((جنيل ؛ لقوله: إليه هو التوراة واإل

، اإلميان سر والتقوى  باألفعال ؛ وهذا إذا مجع بني اإلميان والتقوى فاإلميان بالقلب والتقوى باجلوارح واتقوا ))

أي مبا جيب اإلميان  آمنوا )) ((خر ضمنا ، ، يدخل فيه اآل عالنية ؛ أما إذا أطلق أحدمها فإنه يدخل فيه اآلخر

به ومنه اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وآله وسلم ألنه مكتوب عندهم يف التوراة واإلجنيل معروف بأوصافه يعرفونه  

 ؛ وعلقه باألبناء ألن تعلق اإلنسان باالبن أقوى من تعلقه بالبنت كما يعرفون أبنائهم ؛ هل أحد جيهل ابنه ؟ ال

ن معرفة االبن أبلغ من معرفتهم بالبنت وألن االبن يسري معه يف جتارته يف حراسته يف كل شيء فهو يعرف فتكو 

ظاهره وباطنه ؛ لكن البنت حملها البيت وال يعرفها متاما إال أمها ؛ فهم يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم ومع 

؟ منتفيا ؛ ألم ما آمنوا حىت لو قالوا إم مؤمنون  ذلك مل يؤمنوا به ؛ فيكون اإلميان عندهم منتفيا أو ثابتا



فاملعىن التقوى اجتناب ما حرم  اتقوا )) ((وأما  مبوسى إن كانوا يهودا أو بعيسى إن كانوا نصارى فهم كاذبون .

هللا بفعل اختاذ وقاية من عذاب ا :، وهذا يف العالنية اجلوارح األقوال واألفعال ؛ والتقوى هي اهللا والقيام مبا أمر

لكفرنا عنهم  ((، هذه جواب لو لكفرنا )) (( أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره ، هذه هي التقوى .

واعلم أن لو تقع الالم يف جواا كثريا وقد حتذف وقد اجتمع ذلك يف آخر سورة الواقعة فقال تعاىل  سيئاتهم ))

فأثبت الالم يف األول ومل  لو نشاء جعلناه أجاجا )) ((وقال يف املاء:  )) لو نشاء لجعلناه حطاما ((يف الزرع: 

يثبتها يف الثاين ؛ أما إذا كان جواا ما النافية فإا ال تقرن ا إال نادرا ؛ وأما ما اشتهر عند الفقهاء وعند كثري 

كذا ؛ ولكن ال بأس أن تقول: من الناس وهو قرن الالم مبا فهذا قليل ؛ فاألفصح أن تقول: لو ال كذا ما حصل  

ما حصل كذا ؛ إذا اإلثبات والنفي مبا متقابالن ، األكثر يف اإلثبات ؟ بالالم ، واألكثر يف النفي مبا حذف الالم 

  ؛ ومنه قول الشاعر يف إثبات الالم :

  ولو نعطى الخيار لما افترقنا    ولكن ال خيار مع الليالي                         

أي خطيئام يعين معاصيهم  لكفرنا عنهم سيئاتهم )) ((وقوله:  ا افرتقنا ولكن ال خيار مع الليايل .قوله: مل

 وألدخلناهم جنات نعيم )) (( ألن اإلميان والتقوى يكفران السيئات . ؛ سواء كان برتك واجب أو بفعل حمرم

فانتفى عنهم ما يكرهون تكفري السيئات وحصل ما حيبون  وألدخلناهم جنات نعيم )) ((هذا ثواب اآلخرة ، 

مجع جنة ومجعت ألا أنواع ؛ وقد ذكر اهللا يف سورة الرمحن كم  جنات نعيم )) ((بإدخال جنات نعيم ؛ وقوله: 

واجلنة يف األصل هي البستان الذي كثرت أشجاره حىت صارت تغطي أرضه ألن األصل يف  ؛نوعا ؟ أربعة أنواع 

ادة ـ اجليم والنون ـ األصل فيها االستتار اخلفاء ، ومنه مسي اجلن جنا ؛ وهي بستان كثري األشجار جنة ، هذه امل

لكن ال ينبغي أن  من أعناب ))واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا ألحدهما جنتين  ((قال اهللا تبارك وتعاىل: 

ا البستان كثري األشجار لكان تقل عظمة تقول مثل هذا القول عند العامة ألنك لو قلت إن األصل يف اجلنة أ

؛ ولكننا نفسر اجلنة اليت يف القرآن بأا الدار اليت أعدها اهللا ألوليائه وفيها ما ال عني رأت وال  اجلنة يف نفوسهم

أي  النعيم )) ((وقوله:  أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ؛ ألن هذا يبقي هيبتها يف النفوس وقوة الرغبة فيها.

أنعيم البدل أم نعيم القلب أم مها ؟ نعم مها مجيعا ، نعيم البدن ينعم اإلنسان بكل أنواع النعم ، ونعيم  نعم

  القلب ال ميكن أن حيلقه غم



  أي نعم أنعيم البدل أم نعيم القلب أم مها ؟  النعيم )) ((وقوله:  السائل :

نعم مها مجيعا ، نعيم البدن ينعم اإلنسان بكل أنواع النعم ، ونعيم القلب ال ميكن أن حيلقه هم وال غم  الشيخ :

 اليوم ولقاهم نظرة وسرورا ))فوقاهم اهللا شر ذلك  ((وال حزن ؛ بل هم دائما يف أنس ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

والسرور يف القلب ، فما بالك بنعيم يكون فيه النظرة  وجوه يومئذ ناظرة )) ((النظرة يف الوجه كما قال تعاىل: 

اليت تبهج الناظر يف الوجه والسرور يف القلب الذي ليس فيه حزن وال هم وال غم ـ اللهم اجعلنا من هؤالء الذين 

  . يدخلون اجلنة النعيم 

إنسان أحيانا جيد يف نفسه عدم القدرة على اإلصالح مع أنه صاحل يف نفسه فكيف حيصل اإلصالح  السائل :

  الكمال ؟

وعرفت أنك  فاتقوا اهللا ما استطعتم )) ((احلمد هللا ، فهذه تزول إذا قرأت قول اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

بالكمال كله ألنك ممتثل ألمر اهللا وال يكلف اهللا  قمت مبا استطعت فأنت إذا قمت مبا استعطت كأمنا قمت

نفسا إال وسعها ؛ لكن الذي يدخل اإلنسان يف هذه املسألة هو التأويل أحيانا إذ يقول مثال لنفسه املقام هنا 

، هذا اجتهاد فاإلنسان مأجور  ليس مقام التذكري أو أمر أو ي لعلي أتكلم يف مكان آخر أو ما أشبه ذلك

عليه إما أجران وإما أجر واحد ؛ وأما أن يكلف اإلنسان نفسه وأن يريد من الناس أن يصلح على يديه هذا 

فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن  ((مستحيل ؛ بل قال اهللا للنيب عليه الصالة والسالم: 

لعلك  (() ويقول: ه ملك إنما أنت نذير واهللا على كل شيء وكيل )يقولوا لو ال أنزل عليه كنز أو جاء مع

فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث  ((ويقول:  باخع نفسك أال يكونوا مؤمنين ))

  . أسفا ))

  ؟لكن هذه صفة دائمة له  السائل :

ى الناس أيضا ؛ اإلنسان الذي يسأل اهللا دائما حياول يعاجل ، يعاجل ال يكون جبانا ، وال يكون ثقيال عل الشيخ :

  التوفيق واحلكمة والسداد ييسر بذلك .

بعض العلماء يقسم علو اهللا سبحانه وتعاىل إىل علو ذات وقهر وقدر فعلو الصفات يف أي قسم يدخل  السائل :

  ؟

  . لقدر والقهر، إذا قلنا علو الذات وعلو الصفات مشل ا الصفات يدخل فيها القدر والقهر الشيخ :

  كيف يدخل القهر ؟  السائل :



هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على  ((القهر ألن اهللا قال يف القرآن الكرمي:  الشيخ :

  هذا علو القهر . وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون )) ((وقال:  الدين كله ))

  ما الفرق بني البغض والبغضاء ؟ السائل :

  البغض مذكر والبغضاء مؤنث واملعىن واحد . : الشيخ

قلنا يلزم أن الفاسد يف نفسه يكون مفسدا وحنن جند أن بعض املفسدين احلقيقيني يكونون مفسدين آلالف 

  ؟ الناس فال يقال مبن هو فاسد يف نفسه أو عاص

حش أو غري ذلك خيتلف ؛ ، حىت اإلفساد خيتلف حىت من يدعوا إىل بدعة أو يدعوا إىل ف معلوم أبشر الشيخ :

  لكن إذا قلنا إن الفساد يف األرض باملعاصي فكل عاص فله نصيب من هذا .

  هل القول يف املعية كالقول يف القرب وحنوه من أا صفة حقيقية هللا تليق جبالله ؟ السائل :

قيقة وعلى عرشه أي نعم ، شيخ اإلسالم رمحه اهللا نص على هذا يف العقيدة الواسطية وهو معىن ح الشيخ :

  حقيقة .

اإلشكال هو هذا ما نعتقده ولكن هل يشكل عليه ما ذكره شيخ اإلسالم نفسه من ضرب املثال  السائل :

 ((بالقمر والنجم فهذا كأنه يقول هذا أسلوب عريب وهو ليس بتأويل إمنا هذا هو املفهوم من السياق كما قلنا 

  وحنو ذلك فكيف ذلك ؟ تجري بأعيننا ))

، ويقال متاعه  هيقال للرجل زوجته مع ، الناس بنيهذا صحيح، هذا هو الصحيح ؛ وهلذا يفرق حىت  : الشيخ

  ، أليس كذلك ؟ ، ويقال درامهه معه، ويقال ساعته وخامته معه همع

  بلى ؛ إذا مها مبعىن واحد ؟  السائل :

املعىن واحد القرب معىن واحد ؛ لكن هذا القرب خيتلف العلماء املعاصرين رمحه اهللا أو علماء اخللف  الشيخ :

ألن القرب خيتص للعابد والداعي فقط   ؛هل هو ينقسم كاملعية إىل عامة وخاصة أو ال ؛ والظاهر أنه ال ينقسم 

) هذا بالنسبة للداعي ؛ ع إذا دعان )وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الدا  ((كما قال اهللا تعاىل: 

وال ميكن  أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) (بالنسبة للعابد قال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: 

أن نقول إن اهللا قريب من الكافرين مثال ألن القرب شرف ورفعة ؛ لكن نقول إن اهللا مع الكافرين كما قال اهللا 

فالذي يظهر يل أن املعية تنقسم إىل قسمني: عامة م إذ يبيتون ما ال يرضى من القول )) وهو معه ((تعاىل: 

  وخاصة ، والقرب خاص فقط وال يكون عاما .

  



  بعض الناس يعربون عن بعض البلدان اجلميلة بأا جنة اهللا يف األرض هل يصح هذا التعبري ؟ السائل :

ا قطعة من جنة اخللد فال جيوز وإال فكل الذي يف األرض فهو هللا واهللا يصح لكن إذا كان يفهم منها إ الشيخ :

  وجل ؛ لكن على كل حال عند العامة ال ينبغي أن نعرب ذا قد يفهمون منه معىن غري صحيح . عز

ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وألدخلناهم جنات  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ 

و أنهم أقاموا التوراة واإلنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ألكلوا من فوقهم ومن تحتهم أرجلهم منهم نعيم ول

  . أمة مغتصبة وكثير منهم ساء ما يعملون ))

 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم )) ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تعاىل: 

يستفاد من ذلك:   )) ...ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا  ((قوله تعاىل:  . فوائد ؟ طيب . لو هذه شرطية

ومن فوائد  كمال عدل اهللا عزوجل، وأن كل من آمن واتقى ولو بعد الكفر والعناد فإن اهللا تعاىل يتوب عليهم .

لكفرنا  ((خرة ؛ ثواب األخر لقوله: اآلية الكرمية: أن التائب من الذنب يثاب بثوابني: ثواب الدنيا ، وثواب اآل

 ألكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم )) ((وثواب الدنيا يف قوله:  عنهم سيئاتهم وألدخلناهم جنات نعيم ))

ألن  لكفرنا عنهم سيئاتهم )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات أفعال اهللا سبحانه وتعاىل االختيارية ؛ لقوله:  .

كون ؟ بعد إميام وتقواهم ؛ فيكون فيه دليل على إثبات أفعال اهللا االختيارية ، وهذا هو هذا التكفري مىت ي

الذي عليه السلف الصاحل وأئمة أهل السنة أن اهللا عزوجل يفعل ما يشاء يف أي وقت وعلى أي كيفية ؛ وأما من 

ال يقوم إال حبادث فقوله مردود ، أوال قال إن األفعال االختيارية ال ميكن أن تنسب إىل اهللا ألا حادثة واحلادث 

؛ والثاين أنه قياس غري صحيح ، من قال إنه يلزم من قيام احلوادث بصاحبها أن  أنه قياس باطل ملصادمته النص

ومن فوائد هذه اآلية: أن اجلزاء يكون بالنجاة من املرهوب وحصول املطلوب ، يشري إىل األول  يكون حادثا .

فاألول به النجاة من وألدخلناهم جنات نعيم ))  ((وإىل الثاين قوله:  عنهم سيئاتهم ))لكفرنا  ((قوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اجلنات فيها النعيم املطلق الذي يشمل نعيم  املرهوب والثاين به حصول املطلوب .

علماء: النظرة يف الوجه والسرور يف قال ال ولقاهم نظرة وسرورا )) ((البدن ونعيم الروح؛ ويدل لذلك قوله تعاىل: 

وهذا أمر فوق  إليهم من ربهم ))ولو أنهم أقاموا التوراة واإلنجيل وما أنزل  ((مث قال اهللا عزوجل:  القلب .

وهذا أمر فوق اإلميان والتقوى وهو إقام التوراة واإلجنيل ؛ وذلك بتصديق أخبارمها  ، هذه ما شرحناها ؟ التقوى

ولو  ((اجتناب يهما ؛ والتوراة هي الكتاب املنزل على موسى ، واإلجنيل النزل على عيسى؛ وامتثال أمرمها و 

وهذا يشمل الصنفني من أهل الكتاب يعين اليهود والنصارى كل منهما جيب أنهم أقاموا التوراة واإلنجيل )) 

يدل  أنزل إليهم )) ((رمي ؛ وقوله: وهو القرآن الك وما أنزل إليهم من ربهم )) (( عليه إقامة التوراة واإلجنيل .



هو القرآن ما أنزل إليهم من ربهم ))  ((على أن هؤالء ملزمون باإلميان بالقرآن وإقامته ؛ ويدل على أن قوله: 

وما  ((؛ وأما قول بعض العلماء  وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان )) ((قوله تعاىل: 

يشمل حىت الكتب السابقة ففيه نظر ؛ ألن الكتب السابقة نزلت على من قبلهم لكنهم  ربهم ))أنزل إليهم من 

هذا جواب الشرط، جواب الشرط لو ؛  وما أنزل إليهم من ربهم ألكلوا من فوقهم )) (( مكلفون باإلميان ا .

ولو أنهم أقاموا التوراة  ((ا ـ وقد سبق البحث يف أن لو الشرطية ختتص باألفعال وأن النحويني قدروا يف مثل هذ

ألكلوا من فوقهم  ((وقوله:  ـ قدروا فعال وهو ولو ثبت أم أقاموا التوراة ، أو ولو حصل أم أقاموا التوراة . ))

بنزول األمطار اليت تكون سببا  )) ألكلوا من فوقهم ((هذه تشمل عدة أشياء: أوال  ومن تحت أرجلهم ))

من األرض يعين نبات األرض ؛  ومن تحت أرجلهم )) ((واألمطار تنزل من السماء ؛ للنبات الذي يأكلونه ، 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم  ((فيكون اهللا تعاىل ذكر سبب النبات والنبات ، وهذا كقوله: 

مثار األشجار ؛ وقيل: املعىن أكلوا من فوقهم من  .هذا وجه ويدخل يف اآلية  بركات من السماء واألرض ))

ألن األشجار تكون عالية فوق فيأكلون من مثارها ؛ من حتت أرجلهم من الزروع وحنوها اليت تكون باألرض ليس 

املعىن ألكلوا من كل وجه كما تقول وقيل:  .هلا ساق ؛ فيكون اهللا تعاىل بني أنه سيبارك هلم يف األشجار والزروع 

؛ واملراد من نعمة ؛ وعلى كل حال فاآلية تشمل هذا وهذا ، كل هذه هذا الرجل يف نعم من هامه إىل إامه 

األوجه يصح أن تفسر به اآلية ؛ وقد سبق لنا قاعدة يف هذه املسألة مهمة وهي أن اآلية إذا احتملت معنيني 

هم ومن ألكلوا من فوق ((فأكثر على السواء وال منافاة بينهما فإا حتمل عليهما مجيعا وهكذا احلديث أيضا ؛ 

قسمهم اهللا تعاىل اليهود إىل قسمني  منهم ساء ما يعملون )) منهم أمة مقتصدة وكثير (( . تحت أرجلهم ))

؛ أمة هنا مبعىن طائفة وأمة يف اللغة العربية هلا معان متعددة جاءت يف القرآن ، فتكون مبعىن طائفة كما يف هذه 

 ((وتكون مبعىن الزمن لقوله:  وأن هذه أمتكم أمة واحدة )) ((اآلية ، وتكون مبعىن الدين مثل قوله تعاىل: 

، وملا جيء مبعىن الدين  إن ابراهيم كان أمة )) ((، وتكون مبعىن اإلمام كما يف قوله تعاىل: وادكر بعد أمة )) 

وأن  ((أي على ملة ؛ وهذه أوضح من متثيلنا بقوله:  إنا وجدنا آبائنا على أمة )) ((قوله تعاىل عن املشركني: 

ألا حيتمل معىن األمة اجلماعة من الناس ؛ على كل حال األمة يف القرآن جاءت  هذه أمتكم أمة واحدة ))

أي  منهم أمة )) ((يقول:  ، الثالث: الزمن ، الرابع: اإلمام . على أربعة معان: األول: الطائفة ، الثاين: الدين

أي كثري منهم  وكثير منهم ساء ما يعملون )) ((  تنقص.أي قائمة بالواجب ال تزيد وال مقتصدة )) ((طائفة 

فكلمة  ساء ما يعملون )) ((سيئة غري مقتصدة بل هي مفرطة ومفرطة ؛ وهلذا وصف العمل املشار إليه بقوله: 

ساء ما يعملون تبني أن املعىن وكثري منهم غري مقتصد بل مسيء يف عمله فساء ما كانوا يعملون ؛ وعليه فيكون 



بل خربها حمذوف أي كثري منهم سيء ، سيء العمل مل يقتصد  كثير )) ((ليس خرب  ء ما يعملون ))سا ((

ثم  ((وهو السابق باخلريات كما يف قوله تعاىل :  خص اهللا به هذه األمة بقي قسم ثالث فساء ما يعملون .

فمنهم ظالم  ((؛ يعين هذه األمة ـ جعلين اهللا وإياكم منهم ـ  أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ))

فكأن بين إٍسرائيل السابق باخلريات منهم قليل حبيث  لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن اهللا ))

ا ال يقام له وزن وال يذكر يف التقسيم وإال فالشك أن فيهم سابق باخلريات منهم من أدرك اإلسالم فأسلم هذ

سابق باخلريات ؛ لكن ملا كان السابق باخلريات قليال يف بين إسرائيل مل جيد له ذكر ؛ ألن الذكر إمنا يكون ملن  

يف هذه اآلية فوائد ؛ منها: أن إقامة الشريعة يف   . )) وكثير منهم ساء ما يعملون ((كان له شأن يف التقسيم 

ومنها: أن من أقام الشريعة  . . ))..التوراة واإلنجيل  ولو أنهم أقاموا ((كل زمان سبب لكل خري ؛ لقوله: 

يف فعل الطاعات مبا ومنها: أنه جيوز ترغيب النفوس البشرية  ، وجزاء يف اآلخرة . جوزي بأمرين: جزاء يف الدنيا

 يذكر من ثواب الدنيا ؛ وانتبه هلذه النقطة !  وعلى هذا فلو أن اإلنسان عمل عمال صاحلا يريد أن ينال حسن

الدنيا واآلخرة فإنه ال يالم ؛ ألنه لو كان هناك لوم ما ذكر اهللا سبحانه وتعاىل ما حيصل من ثواب الدنيا يعين 

. حىت ال يفعلها .يبقى ذكره شبيها باللفظ ؛ وهلذا على العكس احملارم يعين احملرمات جتد أن اهللا جعل هلا .

قوبة ولو ال هذا ملا كان للعقوبة فائدة ؛ فعلى كل حال نقول اإلنسان فتجد الرجل قد يرتك الزنا مثال خوفا من الع

إن اإلنسان إذا قام بقلبه إرادة الدنيا لكن ال على أا هي الباعث للعمل فال حرج عليه ؛ أليس اإلنسان يقرأ 

أن يتقرب األوراد ؟ ملاذا ؟ ليتحصن ا من شرور اإلنس واجلن ؛ جتد الذي يقرأ الورد قد تغيب عن باله أنه يريد 

إىل اهللا بالتالوة وإمنا يريد التحصن ؛ ملاذا ؟ ألن نفوس البشرية ضعيفة حتتاج إىل أمر مادي يساعدها على فعل 

اخلريات ، ويدل هلذا األصل أن الرسول عليه الصالة والسالم يف بعض املغازي جيعل سلب القتيل ملن قتله 

أن يريد بعمل اآلخرة شيئا من الدنيا هذا غري صحيح بل تشجيعا له ؛ فقول بعض الناس إنه ال جيوز لإلنسان 

ومن فوائد  يعين نعطيه يف الدنيا واآلخرة . من كان يريد حرث اآلخرة نزد له في حرثه )) ((قال اهللا تعاىل: 

وما  ((اآلية الكرمية: أنه جيب على أهل الكتاب أن يقيموا القرآن كما جيب أن يقيموا التوراة واإلجنيل ؛ لقوله: 

وهو كذلك ؛ وهلذا نقول ألهل الكتاب الذين يدعون أم مؤمنون باهللا واليوم اآلخر  أنزل إليهم من ربهم ))

ومن  نقول إنكم إن مل تؤمنوا بالرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ما نفعكم هذا اإلميان ألنكم مل تتموا إميانكم .

ووجه ذلك أن القرآن صفة ألنه   وما أنزل إليهم من ربهم )) ((: فوائد اآلية الكرمية: أن القرآن كالم اهللا ؛ لقوله

كالم والكالم البد له من متكلم ألن الصفة البد له موصوف ، وإذا كان البد للقرآن من املتكلم به فمن الذي 

إليهم من وما أنزل  ((إثبات علو اهللا تعاىل ؛ لقوله: ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  تكلم به ؟ هو اهللا عزوجل .



ألنه إذا كان القرآن صفة اهللا نازال منه لزم أن يكون اهللا تعاىل عاليا ؛ وهذا واحلمد هللا عند من أنار اهللا  ربهم ))

بصريته ومل حتتوشه الشياطني وكان على الفطرة اليت فطر اهللا عليها أمر ال حيتاج إىل دليل ألنه أمر فطري وهو علو 

ينا كثريا أن املنكرين بعلو الذات انقسموا إىل قسمني؛ قسم قال إن اهللا تعاىل يف  اهللا تعاىل علو الذات ؛ ومر عل

كل مكان يف السماء واألرض، هو نفسه ذاته يف كل مكان ؛ وقسم آخر قالوا ال جيوز أن نوصف بأنه فوق وال 

فة من الصفات وهي حتت وال ميني وال مشال وال متصل بالعامل وال منفصل بالعامل ؛ فاألولون غلوا يف إثبات ص

؛ واآلخرون غلو فيما يدعونه تنزيها للرب عزوجل ؛ إذا نأخذ من هذا أنه جيب علينا أن نؤمن بعلو اهللا  املعية

من  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إقامة الدليل على أهل الكتاب أنه يلزمهم أن يؤمنوا بالقرآن ؛ لقوله:  عزوجل .

يقوموا بأمره ويلتزم حكمه ألنه رب والرب البد له من مربوب وهو سبحانه  فإن الزم كونه ربا هلم أن ربهم ))

وتعاىل سيد واإلنسان عبد ؛ فالبد أن يقوموا مبقتضى هذه الربوبية فيؤمنوا على ما أنزل على حممد صلى اهللا عليه 

ومنها ما هو نازل ؛  اآلية الكرمية: أن نعم اهللا عزوجل اليت يف األرض منها ما هو عال ومن فوائد وآله وسلم .

وهذا شيء مشاهد ؛ بل منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي ،  من فوقهم ومن تحت أرجلهم )) ((لقوله: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: انقسام  . املعادن اليت يف األرض خفية واألشياء الظاهرة على وجه األرض ظاهرة

أهل الكتاب إىل قسمني ؛ قسم مقتصد قائم بالواجب تارك للمحرم لكن ليس عنده سبق إىل اخلريات ؛ وقسم 

منهم أمة مقتصدة وكثير منهم  ((آخر سيء مسيء يف عمله إما برتك الواجبات وإما بفعل احملرمات ؛ لقوله: 

اآلية الكرمية: بيان منقبة عظيمة هلذه األمة وهي أن هذه األمة قسمها اهللا إىل ومن فوائد  . ساء ما يعملون ))

ثالثة أقسام ؛ منهم ظامل لنفسه ، ومنهم مقتصد ، ومنهم سابق باخلريات ؛ أما أهل الكتاب فلم يقسموا إال إىل 

يا أيها الرسول  ((: مث قال اهللا عزوجل . وكثير منهم ساء ما يعملون )) ((قسمني: املقتصد ، ومسيء العمل 

قدمنا كثريا أن  يا أيها الرسول )) ((وللوصف الذي وجه إليه النداء  لنداءلانتبه  ))بلغ ما أنزل إليك من ربك 

وصفه بالرسالة إشارة إىل  يا أيها الرسول )) ((تصدير اخلطاب بالنداء يدل على االهتمام به والعناية به ؛ وقوله: 

ويعين به حممدا  يا أيها الرسول )) (( يؤمر باإلبالغ أن يكون مبلغا ألنه رسول ؛ أن هذا الوصف مقتضاه وإن مل

كما أرسلنا إلى فرعون رسوال  ((صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ وعلى هذا فتكون أل للعهد الذهين ؛ أما يف قوله: 

يعين حممد صلى اهللا  )) يا أيها الرسول ((فأل للعهد الذكري ؛  فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيال ))

أي اجعله بالغا مبعىن أن تؤديه إىل من أرسلت إليه ، وهو  بلغ )) (( بلغ ما أنزل إليك )) (( عليه وآله وسلم .

صلى عليه وعلى آله وسلم أرسل إىل اجلن واإلنس منذ بعث إىل يوم القيمة ؛ وعلى هذا فيكون تبليغه إما مباشر  

ـ عليه كالذين رأوا ومسعوا منه وإما بواسطة من خلفه يف أمته علما ودعوى ، وهم العلماء؛ الرسول بلغ بالغ املبني 



ما اسم موصول واسم املوصول يفيد العموم أي مجيع ما  بلغ ما أنزل إليك من ربك )) (( الصالة والسالم .

إشارة إىل أن كونه مربوبا هللا عزوجل يستلزم أن يبلغ، مث أيضا فيه  من ربك )) ((أنزل، مجيع ما أنزل إليه ؛ وقوله: 

بلغ ما أنزل إليك من ربك  ((؛  الصالة والسالم ربوبية خاصة شيء آخر وهو أن ربوبية اهللا عزوجل لرسوله عليه

وتبليغ  وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) ((ما الذي أنزل إليه ؟ القرآن ، كما قال اهللا تعاىل:  ))

 صلى اهللا الرسول عليه الصالة والسالم يشمل تبليغ اللفظ وتبليغ املعىن ولذلك جتد بعض اآليات يفسرها النيب

بلغ ما  ((عليه وآله وسلم إذا كان جمملة أو غامضة فهو يفسرها بقوله ويفسرها بفعله عليه الصالة والسالم ؛ 

أي تبلغ   إن لم تفعل )) ((هذا كالم شديد ،  إن لم تفعل فما بلغت رسالته ))و  (( . أنزل إليك من ربك ))

مما كتمته فإنه ال يكون بالغا ألن جحد بعض ما أنزل  فما بلغت رسالتك حىت فيما بلغته  كل ما أنزل إليك

أيش تفعل  وإن لم تفعل )) ((كجحد الكل ، اإلميان ال تبعض ما ميكن تؤمن بشيء وتنكر شيئا ؛ وهلذا قال: 

حىت فيما بلغت مل تبلغ ألنه البد أن تبلغ مجيع ما أنزل ؛  فما بلغت رسالته )) ((؟ تبلغ ما أنزل ، كل ما أنزل 

وهلذا بلغ عليه الصالة والسالم كل ما أنزل إليه حىت فيما كان فيه لوم عليه ـ عليه الصالة والسالم ـ ؛ قال اهللا 

م هذا فيها لو  واتق اهللا وتخفي في نفسك ما اهللا مبديه وتخشى الناس واهللا أحق أن تخشاه )) ((تعاىل: 

عظيم ، هذه لو قيلت لواحد منا لطار من الغضب ؛ لكن الرسول عليه الصالة والسالم البد أن يبلغ كل ما أنزل 

لو كان محمد كاتما شيئا مما أنزل  (إليه ، كل ما أنزل إليه حىت فيما كان فيه لوم عليه ؛ وهلذا قالت عائشة: 

 . مبديه وتخشى الناس واهللا أحق أن تخشاه ))وتخفي في نفسك ما اهللا  (( :اهللا عليه لكتم هذه اآلية

أي رسالة ربك ، وأضاف الرسالة إليه سبحانه ألنه املرسل ؛ وقد  وإن لم تفعل فما بلغت رسالته )) ((يقول: 

، فتضاف إىل اهللا باعتباره املرسل وتضاف إىل  تضاف الرسالة إىل الرسول فيقال هذه رسالة حممد ألنه مبلغها

 ((يعين إن كنت ختفي شيئا خوفا من الناس فال ختف  واهللا يعصمك من الناس )) (( مبلغ . الرسول باعتباره

أي مينعك من الناس أن يضروك بشيء ، وهذا هو الذي حصل واحلمد هللا وإال  فإن اهللا يعصمك من الناس ))

في ليلة  (، تقول عائشة:  فما أكثر الذين يريدون قتله ـ عليه الصالة والسالم ـ ؛ أول ما قدم املدينة كان خياف

من الليالي لم ينم الرسول عليه الصالة والسالم يسحر، سحر وقال اللهم ابعث لنا عبدا من عبادك حصنا 

أو كالم حنو هذا فما أن فرغ من دعائه إال وفيه حس السالح فقال من هذا ؟ قال سعد بن مالك يعين سعد  )

، بعثه اهللا عزوجل فصار أحرسكفأتيت ت عليك يا رسول اهللا بن أيب وقاص ، قال ما الذي جاء بك ؟ قال خف

؛ فأمر النيب صلى اهللا عليه وآله  حيرسه ؛ ويف بعض الروايات لكن ليس يف الصحيحني أن حذيفة أيضا جاء معه



لتزم وسلم ملا نزلت هذه اآلية أمرهم أن يتفرقوا ألن اهللا التزم عزوجل بأن يعصمه من الناس ، ومعلوم أن اهللا إذا ا

  . واهللا يعصمك من الناس )) ((مبثل هذا فإنه حمروس أشد من حراسة بين آدم 

واهللا ال يهدي القوم  ((يعين أنه مل يسلط عليك لو سلط إال كافر  إن اهللا ال يهدي القوم الكافرين )) ((

يهدي القوم ال  ((أي ال يصلح شأم حىت يصلوا إىل ما يريدون ؛ وعلى هذا فيكون قوله:  الكافرين ))

أي ال يدهلم إىل ما يريدون من قتل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وحيتمل أن املعىن ال يهدي  الكافرين ))

الذين قضى اهللا عليهم للكفر واملوت عليه ؛ فتكون هذه  ال يهدي القوم الكافرين )) ((هداية الدين ، ويكون 

مة ربك ال يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يرووا العذاب إن الذين حقت عليهم كل ((اآلية كقوله تعاىل: 

أما على قراءة اإلفراد  فما بلغت رساالته )) (( فما بلغت رسالته )): ((يف هذه اآلية قراءة يف قوله:  .األليم )) 

ت ا فال إشكال فيه ؛ وأما على قراءة اجلمع فلماذا مجعت والرسالة واحدة ؟ نقول: باعتبار الشرائع اليت جاء

هذه الرسالة ألا جاءت بأعمال وأقوال واعتقادات ، أعمال القلوب وأعمال اجلوارح جاءت بفعل وبرتك ؛ فكل 

يف هذه اآلية فوائد؛ منها: إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ لقوله  نوع يعترب رسالة فصح اجلمع .

ة عظيمة للرسول عليه الصالة والسالم حيث كان رسوال ملن ؟ ومن فوائدها: منقب . يا أيها الرسول )) ((تعاىل: 

هللا عزوجل، هذه منقبة ؛ الناس اآلن فيما بينهم يكرم الرسول إلكرام مرسله وإذا كان مرسله ذا شأن يف جمتمع  

ه كان كونه رسوال له شرفا له ؛ إذا فالرسول عليه الصالة والسالم يف نداء اهللا ويف هذا الوصف منقبة عظيمة ل

ومن  .وشرف عظيم ؛ وإذا كان وصف العبودية شرفا فوصف الرسالة أشد ألن الرسالة متضمنة للعبودية وزيادة 

فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه جيب على الرسول عليه الصالة والسالم أن يبلغ كل ما أنزل إليه ؛ وقد حصل هذا 

النيب عليه الصالة والسالم بأمته يف يوم عرفة قال  وشهدت له األمة بذلك ـ وهللا احلمد ـ ويف أكرب جمتمع اجتمع

هلم: أال هل بلغت ؟ قالوا: نعم ، ثالث مرات وهو يقول أال هل بلغت ؟ فيقولون نعم فيشهد اهللا اللهم اشهد 

اللهم اشهد ؛ وشهادة صدر هذه األمة ينسحب إىل بقية األمة إىل يوم القيمة ، فنحن نشهد باهللا أنه بلغ بالغ 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الرد على الرافضة الذين يقولون إن  عليه الصالة والسالم وبلغ الرسالة كاملة .املبني 

ثلث القرآن مل يبلغ وأنه مكتوم؛ فنقول كل القرآن مبلغ ـ واحلمد هللا ـ ومل يبق شيء وقد ذكر ذلك املفسرون رمحهم 

ألن الرافضة يعتقدون أن ما بني أيدينا من القرآن ليس هو القرآن وأن حممدا   ؛ اهللا وقالوا هذا فيه رد على الرافضة

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات أن القرآن كالم اهللا ؛  كتم بعضها ـ والعياذ باهللا ـ أو من بعده كتموا أيضا .

اآلية الكرمية: عناية اهللا بالرسول ومن فوائد  وفيها أيضا: إثبات العلو وسبق قريبا . . ما أنزل إليه )) ((لقوله: 

ومن فوائدها: أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وحاشاه لو كتم  . (( من ربك ))عليه الصالة والسالم ؛ لقوله: 



وإن لم تفعل فما بلغت رسالته  ((شيئا مما أنزل إليه مل يكن أدى حق الرسالة ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله تعاىل: 

ا: وجوب إبالغ الشريعة على أهل العلم ؛ وجه ذلك أن العلماء ورثة األنبياء وإذا كانوا ورثة ومن فوائده . ))

األنبياء وجب عليهم أن يقوموا حبق اإلرث فيبلغ ما علموا من شريعة اهللا وجوبا إما بالقول وإما بالفعل إما 

لرسول عليه الصالة والسالم ، ومن مث بالكتابة وإما باإلشارة ، بأي وسيلة جيب عليهم أن يبلغوا ما أنزل إىل ا

جيب أن تذكروا ما أقول لكم كثريا أنه قد جتب السنن على طالب العلم ، السنن اليت هي سنن جتب على طالب 

ألن هذا من إبالغ الرسالة يعين لو أن إنسانا طالب علم معتربا عند الناس قام يصلي وترك رفع اليدين  ؛ العلم

م مثال وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد األول أو ركع ركوعا على غري مثال عند تكبرية اإلحرا

وجه مشروع ألعدته آمثا ألن هذا الفعل الذي أخلى بالسنة فيه سيكون حجة ، حجة ملن ؟ للناس ، يقولون لو  

ه حمرما ، كما أنه جيب ؛ كذلك األفعال املكروهة يف حق غريه قد تكون يف حقكان هذا مشروعا ما تركه فالن 

أيضا على طلب العلم أن يفعل ما يعتقد الناس أنه حرام من أجل أن يعرفوا أنه ليس حرام يعين بعض الناس يقول 

أي حركة يف الصالة تبطل الصالة ، فنقول إذا وجد سبب احلركة يعين سبب الذي يبيحها فليفعله العامل حىت 

ف أن يقتدى به يبني بالقول أنه فعل ذلك حلاجة وأن احلركة يف الصالة يبني للناس ؛ لكن يف هذه احلال إذا خا

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: شدة تأكيد اهللا عزوجل على  إذا كانت للحاجة فال بأس ا ، وما أشبه ذلك .

اهللا شديدة جدا مما يدل على أن  فإن لم تفعل فما بلغت )) ((إبالغ شريعته ؛ ألن هذه الكلمة أو اجلملة 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن كتم شيء من الشريعة ككتم  عزوجل ال يرضى لعباده أن يرتكوا شريعته غري مبلغا .

 فما بلغت رساالته )) ((وهذا من فوائد القراءة الثانية :  وإن لم تفعل فما بلغت رسالته )) ((مجيعها ؛ لقوله: 

مشل الذي بلغ والذي مل يبلغ ؛  (( ما بلغت رساالته ))ألنه قد يقول قائل: هو بلغ الرسالة فيما بلغ ؛ وإذا قال: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: عناية اهللا تعاىل بالرسول عليه الصالة والسالم يف  فهذه من فوائد القراءة الثانية .

وهل هذه مطلقة أو مقيدة مبا حيصل به البالغة ؟  . من الناس )) واهللا يعصمك ((عصمته من الناس ؛ يف قوله: 

 يعصمك من الناس )) ((يعين يعصمك من الناس حىت تبلغ الرسالة ؟ إن نظرنا إىل ظاهر اآلية قلنا إا مطلقة 

ت يف وإن نظرنا إىل أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أهديت إليه شاة مسمومة يف غزوة خيرب وأكل منها وأثر 

، األر  هلواته وكان أثرها مشاهدا ويف مرض موته أخرب أن أكلة خيرب مازالت تعاوده وقال هذا أوان انقطاع األر

عرق يف الظهر متصل بالقلب إذا انقطع هلك اإلنسان ؛ فهذا يدل على أن الرسول عليه الصالة والسالم مات 

ل إا أسلمت ؛ فإذا كان كذلك جيب أن تقيد اآلية إىل بسبب السم الذي حصل من هذه املرأة اليهودية وقد قي

إذا جاء  ((مىت ؟ يعصمك من الناس حىت تبلغ الرسالة ، وفعال بلغ الرسالة وأنزل اهللا على رسوله نعيه يف قوله: 



 نصر اهللا والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اهللا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ))

يعين حديث الشاة يف البخاري ذكره تعليقا جازما به واحلديث املعلق يف البخاري يكون صحيحا عنده ـ  واحلديث

ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل أن القلوب بيد  ما هو عند كل أحد ـ عنده ؛ وقد ذكره معلقا بصيغة اجلزم .

ألن عصمة الرسول من  يعصمك )) ((ذ ؟ من قوله: اهللا عزوجل وأن أفعال اخللق تابعة إلرادة اهللا ؛ من أين تؤخ

؛ إما عدم اإلرادة بأن يصرف اهللا القلوب عن قتله ؛ وإما بالعجز بأن حياول الفاعل نقسم إىل قسمنيتالناس 

، وهذا حصل لعلكم تذكرون قصة بين نظري ملا جاء الرسول عليه الصالة والسالم يستعني م كادوا  ولكن يعجز

س حىت نأيت لك مث انبعث واحدا منهم بطبق الرحاء من أجل أن يلقيه على الرسول عليه الصالة له ، قالوا اجل

والسالم وهو جالس فأخربه جربيل ذا فقام ودخل املدينة ؛ هذا عصمة من اإلرادة وإال عدم القدرة ؟ عدم 

ا ألولياء اهللا فإن اهللا سبحانه وتعاىل ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الكافرين وإن كادو  القدرة وإال فقد أرادوا .

هذا على تفسري أيش ؟ أن املراد باهلداية داللة على  واهللا ال يهدي القوم الكافرين )) ((ال يهديهم ؛ لقوله: 

يعين كيدا أعظم من كيدهم ،  إنهم يكيدون كيدا وأنا أكيد كيدا )) ((تنفيذ ما يريدون وقد قال اهللا تعاىل: 

؛ أما على االحتمال الثاين أنه ال يهديهم هداية  ويمكرون ويمكر اهللا واهللا خير الماكرين )) ((وقال تعاىل: 

شرع ؛ فيكون فيه دليل على أن من قضى اهللا عليه بالكفر فإنه ال يستطيع أحد أن يهديه ؛ ألن اهللا ال يهدي 

ال يهدى وال . .؛ فتكون هذه اآلية   فإنه ومن فوائد اآلية: أن من علم اهللا تعاىل منهم الكفر . القوم الكافرين

  .فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم واهللا ال يهدي القوم الفاسقين ))  ((كقوله تعاىل: 

أنه الكتب  وما أنزل إليهم من ربهم )) ((ما وجه الضعف يف تفسري بعض العلماء لقوله تعاىل:  السائل :

  السابقة ؟

حنن اآلن أم كلفوا بالتوراة واإلجنيل ، هذا وجه ؛ وجه آخر أن نعم وجه الضعف فيه أن الذي نعلم  الشيخ :

   . وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان )) ((هذه اآلية على نسق قوله تعاىل: 

 



أنه الكتب  وما أنزل إليهم من ربهم )) ((ما وجه الضعف يف تفسري بعض العلماء لقوله تعاىل:  : السائل

 السابقة ؟

نعم وجه الضعف فيه أن الذي نعلم حنن اآلن أم كلفوا بالتوراة واإلجنيل ، هذا وجه ؛ وجه آخر أن  : الشيخ

  .وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ))  ((هذه اآلية على نسق قوله تعاىل: 

لكن ما أنزل إليه ما يقال هذا مثال الكتاب الذي نزل على نوح نازل على موسى لكن جيب عليهم  الشيخ :

  اإلميان به كما أن التوراة واإلجنيل ما نزلت علينا لكن جيب اإلميان ما .

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم 

في  يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا

  . أنفسهم نادمين ))

كيف    يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

وقالت النصارى ليست اليهود على  ((كان اليهود أولياء للنصارى والنصارى أولياء لليهود مع أم يقولون: 

  )) ؟ ... يءشيء وقالت اليهود ليست النصارى على ش

   ،هذا يف حال اجتماعهم على املسلمني  الطالب :

يف حال اجتماعهم على املسلمني يكون بعضهم أولياء بعض ؛ أما إذا نظر أحدهم كل واحد على حدة  الشيخ :

  فإن بعضهم لبعض عدو .

مع أننا علمنا أن اهللا هدى قوما ظاملني من اليهود  إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين )) ((قول اهللا:  الشيخ :

  والنصارى واملشركني ؟

  من بقي على ظلمه فإن اهللا ال يهدي هداية التوفيق ؛  الطالب :

  ال ما هو بظاهر ؛  الشيخ :

ألن من حقت عليهم كلمة اهللا وقضى اهللا عليهم بالضالل واهلالك ؛ فتكون هذا عام أريد به اخلاص ؛  الشيخ :

إن اهللا  ((ألن اهللا يقول:  ؛ يه أيضا التحذير من الظلم فإن اإلنسان إذا ظلم فعسى أن ال يهدى ـ والعياذ باهللا ـوف

  . فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم واهللا ال يهدي القوم الظالمين )) ((فهي كقوله: ال يهدي القوم الظالمين )) 

  ما املراد باملرض هنا ؟ فترى الذين في قلوبهم مرض )) ((قوله:  الشيخ :

  مرض النفاق . الطالب :



  ما هو دليلك على أن املراد بالنفاق ألنه مل يطلق على النفاق وعلى غريه ؟ الشيخ :

في  ((ألن اهللا قال:  وما هم بمؤمنين )) ومن الناس من يقول آمنا باهللا واليوم اآلخر ((قوله تعاىل:  الطالب :

  . ))قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضا 

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما  ((يطلق املرض على الكفر كما يف قوله تعاىل:  الشيخ :

وال تخضعن بالقول فيطمع  ((؛ ويطلق على الفاحشة  الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ))

  ؛  الذي في قلبه مرض ))

  إذا املراد باملرض هنا أيش ؟  الشيخ :

  مرض نفاق ؛  الطالب :

  ألم هم الذين يسارعون يف مواالة اليهود والنصارى ويقولون خنشى أن تصيبنا دائرة . الشيخ :

  ما املراد بالفتح ؟  فعسى اهللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده )) ((قوله:  الشيخ :

  النصر . الطالب :

  ؟  عنده ))أو أمر من  (( الشيخ :

  هدايتهم ،  الطالب :

  هدايتهم صحيح أو يهتدي فيأيت اهللا بأمر ما كان على بالك . الشيخ :

ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا جهد أيمانهم إنهم لمعكم  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

نه فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دي

ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل اهللا وال يخافون لومة الئم ذلك فضل 

  .اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم )) 

  هل فيها قراءة أخرى ؟  (( من يرتد منكم عن دينه ))قوله تعاىل:  الشيخ :

  منكم ))من يرتدد  (( الطالب :

  نعم بفك اإلدغام .  الشيخ :

  جواب من الشرطية ؟ الشيخ :

  . فسوف يأتي اهللا بقوم )) (( الطالب :

  ماذا يفيد هذا اجلواب والشرط ؟ الشيخ :

  ألن هؤالء الذين  الطالب :



  يف هذه اآلية رد على طائفة معينة من أهل البدع من ؟ الشيخ :

وأيضا فيه رد  فسوف يأتي اهللا بقوم )) ((؛ لقوله تعاىل: أفعال اهللا تعاىل االختيارية  فيه رد على نفاة الطالب :

  فإتيان اهللا تعاىل بالقوم يدل على فعله . فسوف يأتي اهللا )) ((على 

  الصفة أخرى ؟  الشيخ :

  فيه إثبات صفة احملبة ، حمبة هللا عزوجل لعبيده وحمبة العبيد هللا عزوجل . الطالب :

  من حتفظ من أهل البدع أنكر ذلك ؟ الشيخ :

حيب عباده وأولوها  عزوجل الأما الغالة فأنكروا أن اهللا عزوجل حيب أو حيب وأنكر األشاعرة أن اهللا  الطالب :

  بالثواب أو بإرادة الثواب .

   ما حجتهم ؟ الشيخ :

صف اهللا اتاألفعال احلادثة ولو حجتهم أن احملبة من الصفات الفعلية وأن هذه األفعال االختيارية من  الطالب :

  تعاىل ا لكان حادثا ألن ما قام به احلادث فهو حادث .

   وقوهلم إن اهللا حيب أيش حجتهم ؟ الشيخ :

  يقولون إن احملبة تكون بني املتناسبني ،  الطالب :

  . بيان متناسبني ؛ وال تناسب بني اخلالق واملخلوق؛ على كل حال هذا تعليل غري صحيح الشيخ :

  ومل يقل: أذلة للمؤمنني ؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين )) ((كيف قال:  الشيخ :

  احلروف تتناول ؛  الطالب :

  هزيل .ما يصح هذا اجلواب ، ال بأس به لكن  الشيخ :

  يعين كأن أحدا يقول : على تقتضي االستعالء ؟ أذلة على )) (( الشيخ :

  كان من فوقهم ملنزلتهم وشرفهم ومن خالفهم بدوم .هم يف منزلة عالية و  الطالب :

  يعين كأن الذلة مبعىن اإلشفاق يعين مشفقني على املؤمنني . الشيخ :

  ؛  فهذه كمال أن الذلة تأيت بعلى مبعىن القوة مع القدرة وأما بالالم مع العجز الطالب :

  إذا يكونون أقويا على املؤمنني يستعلون عليهم ؟ الشيخ :

يعين مذلة مبعىن الشفقة أذلة على المؤمنين ))  ((على كل حال بعضهم قال كما قال األخ األول إن  : الشيخ

يعين أذلة شفقة على املؤمنني ؛ وبعضهم قال إن هذه تدل على أن الذلة صاغ من علو وليس من ضعف ؛ ألن 

  والرفعة . الذليل قد يكون ذليال لضعفه ال لعلوه ولكن هذه تفيد أم أذالء مع العلو



   واسع أيش ؟ واهللا واسع )) ((يف قوله:  الشيخ :

  ؛، واسع يف العطاء  واسع يف كل شيء الطالب :

  به ، يف العلم والقدرة واحلياة والسمع والبصر ، إىل أخره . حباطيعين كل صفاته فهي واسعة ال  الشيخ :

العباد هللا عزوجل ؛ أما الثانية والية العباد هللا فبنصرة يقال إن الوالية نوعان: والية اهللا لعباده ، ووالية  : السائل

  لدينه وأما والية اهللا لعباده فبحفظهم ؟

يعين إمنا الذي ينبغي أن تتخذوا وليا هو اهللا ورسوله والذين آمنوا  إنما وليكم اهللا ورسوله )) ((إذا نقول  الشيخ :

 ((ألن يتخذوا اهللا ورسوله وليا  ل اهللا ورسوله ))ومن يتو  ((دون اليهود والنصارى ، مث رغب يف ذلك فقال: 

املعىن ما الذي  إنما وليكم اهللا )) ((إذا زال اإلشكال إذا قلنا  والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون ))

  ينبغي أن تتخذوا وليا إال اهللا ورسوله والذين آمنوا .

  يف اآلية إثبات احلزبية فهل احلزبية مشروعة ؟ الشيخ :

  هو الذي ؛ احلزبية بني املسلمني ليست مشروعة أما احلزب على دين اهللا ونصرته  الطالب :

أحسنت إذا احلزبية بني املسلمني غري مشروعة بل هي أداة التفرق ؛ أما احلزبية بني الكفار وبني  الشيخ :

لنفسه حزبا وجعل املسلمني فهي واجبة ألن غري املسلمني هم أحزاب حزب الشيطان ؛ فاهللا تعاىل جعل 

  ألا تؤدي إىل الفرقة . ؛ لكن بني املسلمني حمرمةالبد منها ؛ و للشيطان حزبا 

هذه اجلملة فيها حصر ؛ ألن الغلبة ملن ؟ حلزب اهللا  فإن حزب اهللا هم الغالبون )) ((إذا قال قائل:  الشيخ :

عدائهم حىت يف عهد الرسول عليه عزوجل ؛ لو قال قائل: إن املسلمني صار عليهم هزائم وصارت الغلبة أل

  الصالة والسالم ؟

  لكن النصرة ائية للمؤمنني ؛  الطالب :

  يعين فهم الغالبون باعتبار النهاية ؟ باعتبار النهاية هذا جيد ، هم الغالبون باعتبار النهاية . الشيخ :

الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهللا ال وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم اهللا  ((وقال تعاىل:  السائل :

  هذا دليل على أن الفتح والنصر حيصل أحيانا للمسلمني وأحيانا لعدوهم ؛  يحب الظالمين ))

يعين إن الغلبة البد أن تكون هلا حكمة ، غلبة غري املسلمني البد أن يكون هلا حكمة وهي مثال يف  الشيخ :

؛ فاهللا تعاىل قد يدير الكفار على املسلمني حلكمة  حنني سببها اإلعجاب املعصية ، ويفأحد سببها ؟ املخالفة و 

يف أنفسهم أو ألي سبب ؛ لكن يف النهاية كما قال األخ تكون الغلبة حلزب اهللا  غرورإما لتقصري املسلمني أو 

  الذين هم أولياء اهللا .



  قراءتان ؟ الكفار )) ((يف قوله:  الشيخ :

  . الكفار )) ((و الكفار )) (( الطالب :

  إعراما ؟ الشيخ :

الذين  ((فهي معطوفة على  الكفار )) ((األوىل ؛ وإذا قلنا:  الذين )) ((معطوفة على  الكفار )) (( الطالب :

  الثانية ؛ أحسنت . ))

قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة واإلنجيل وما  (( ؛ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك وطغيانا وكفرا فال تأس على القوم الكافرين 

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صالحا فال خوف 

 كلما جاءهم رسول بما ال تهوى عليهم وال هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسال

أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن ال تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اهللا عليهم ثم عموا 

  )). وصموا كثير منهم واهللا بصير بما يعملون

اخلطاب  قل يا أهل الكتاب لستم على شيء )) ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ؛ وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وهم يدعون أم على حق وأم 

وقالت  ((املقيمون لشرائع اهللا ، ومع ذلك فبعضهم يقول بعضهم ليس على شيء كما قال اهللا تعاىل عنهم: 

وكل منهم نفى أن يكون  يء ))اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على ش

صاحبه على شيء إطالقا ؛ أما حكم اهللا تعاىل فهو حكم وعدل فأمر نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يقول 

أي لستم على شيء من الدين وإمنا نفى أن يكونوا على شيء من الدين ألن دينهم  لستم على شيء )) ((هلم: 

واإلجنيل ؛ إذا لستم على شيء من الدين ؛ ألن دينهم الذي يدعون أنه  الذي هم عليه باطل حىت يقيموا التوراة

حىت هنا غائية يعين إىل أن  حتى تقيموا التوراة واإلنجيل )) (( حق هو باطل والباطل عدم وليس بشيء .

إقامتهم يعين  تقيموا التوراة واإلجنيل أو تأتوا ا قائمة فإن أوامرها تاركني نواهيها مصدقني بأخبارها ، هذا معىن

تكون على بثالثة أمور ؛ أوال فعل األوامر ، والثاين ترك النواهي ، والثالث تصديق األخبار ، هذا إقامته؛ التوراة 

؛ ومعلوم أن اليهود لو أقاموا التوراة آلمنوا بعيسى ، وأن اليهود والنصارى لو بإيزاء اليهود واإلجنيل بإيزاء النصارى 

يعين وتقيموا ما  وما أنزل إليكم من ربكم )) (( يل آلمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وآله وسلم .أقاموا التوراة واإلجن

أنزل إليكم من ربكم ، ويعين به القرآن ؛ ألن التوراة واإلجنيل مما أنزل وإذا قلنا إن املراد مبا أنزل إليكم من ربكم 

الم بني التكرار وبني التأسيس فالواجب ؟ أمهها التوراة واإلجنيل صار شيء من التكرار وإذا دار األمر يف الك



فإن قال قائل: القرآن نزل على  يعين بذلك القرآن . وما أنزل إليكم من ربكم )) ((التأسيس واملباينة ، فنقول: 

أمة حممد ؟ قلنا نعم على أمة حممد وهم من أمة حممد لكنهم من أمة الدعوة كما قال النيب صلى اهللا عليه وآله 

والذي نفسي بيده ال يؤمن بي من هذه األمة يهودي وال نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به  ( وسلم:

 ((قال من هذه األمة ويشر إىل أمته عليه الصالة والسالم واملراد أمة الدعوة؛ إذا  إال كان من أصحاب النار )

وما  ((كرنا أجيب مبا أجبنا به ؛ وقوله: يراد به القرآن ؛ فإذا اعرتض معرتض مبا ذ  وما أنزل إليكم من ربكم ))

ألنه  ؛ إشارة إىل أنه يلزمهم أن يقيموه ، يلزمهم أن يقوموه (( من ربكم ))ففي قوله:  أنزل إليكم من ربكم ))

نزل من عند الرب والرب هو اخلالق املالك املدبر ؛ فإذا كان اهللا ربكم لزمكم أن تؤمنوا مبا أنزل إليكم منه ألنه 

هل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا أمر اهللا تعاىل  وليزيدن )) ((وجل:  مث قال اهللا عز ربكم سيدكم إهلكم .

قول إنه قال الشك ؛ ألنه إن مل يقل مل يبلغ رسالته ؛ إذا هو قال هلم نعم ن أن يقول قوال هل نقول إنه قاله ؟ 

(( وليزيدن كثيرا منهم ما قال:  ذلك وأعلن هلم هذا أم ليسوا على شيء حىت يقيموا التوراة واإلجنيل والقرآن .

هم زادهم  القرآن يعين ال كلهم ؛ بل بعض كثيرا منهم )) ((انظر االحرتاز  أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ))

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من  ((إميانا كما قال اهللا تعاىل: 

واقعة فالالم هنا  وليزيدن )) ((ولنعرب قوله تعاىل:  لكن كثريا منهم يزداد طغيانا وكفرا ـ والعياذ باهللا ـ . الحق ))

املقدر، والتقدير: واهللا ليزيدنكم ؛ والنون للتوكيد ؛ وعلى هذا تكون اجلملة  يف جواب القسم ، يف جواب القسم

ما هذه فاعل  وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل )) ((مؤكدة بثالثة مؤكدات وهي: القسم املقدر، والالم ، والنون ؛ 

ألم كلما   طغيانا وكفرا ؟ملاذا يزيدهم  . طغيانا وكفرا )) ((وهو القرآن  ما أنزل إليك من ربك )) ((يزيدن ، 

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من  ((كذبوا بآية أو عشر آية ازدادوا بذلك طغيانا وكفرا ؛ وهذا نظري قوله تعاىل: 

يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم رجس 

فال  (( كلما ازدادت آية ازدادوا طغيانا وازدادوا كفرا ـ نسأل اهللا العافية .فهم   فزادتهم رجسا إلى رجسهم ))

الشك أن الرسول عليه الصالة والسالم حيزن ويأسف إذا مل يقم الناس بأمر اهللا  تأس على القوم الكافرين ))

 ((حىت إن اهللا قال له: ألنه رسول حيب ما حيبه اهللا ورسوله ألن الرسول حيب ما حيبه اهللا ويكرهه اهللا فهو يأسف 

يعين مهلكا نفسك أال يكونوا مؤمنني ، ال تم ، أد ما عليك وهو  لعلك باخع نفسك أال يكون مؤمنين ))

أي ال حتزن وتأسف  فال تأس )) إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم )) (( ((إبالغ الرسالة والباقي على اهللا 

ك ؛ وهذا الشك أنه تصفية للرسول عليه الصالة والسالم يف كونه حيزن إذا على القوم الكافرين الذين ردوا رسالت

يف هذه اآلية فوائد كثرية ؛ منها: بيان أن اليهود والنصارى ليسوا  مل توجب رسالته صلى اهللا عليه وآله وسلم .



 التوراة واإلجنيل . على شيء ؛ وعلى هذا فإذا زعموا أم مؤمنون قلنا هلم كذبتم لستم على شيء إال إذا أقاموا

ومن فوائد اآلية: أنه جيب على اإلنسان أن يعلن براءته من أهل الشرك ويبني أم ليسوا على شيء حىت نتبعهم ؛ 

ومن فوائد هذه اآلية: إعطاء كل ذي حق حقه ؛ ألنه خاطبهم بأهل الكتاب  . قل يا أهل الكتاب )) ((لقوله: 

هل الكتاب هم الذين يقومون به كما تقول يا أهل القرآن يعين الذين مع أم حقيقة ليسوا بأهل له إذ أن أ

كما أن فيه فائدة ثانية وهي: أنه لكوم أهل الكتاب ؛  ؛ فالوصف إذا أعطي صاحبه فهو عدل  يقومون به

ن اهللا اشرتط ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال تتم إقامة التوراة واإلجنيل إال بإقامة القرآن ؛ أل يلزمهم أن يقيموه .

وهو كافر لتوراة لقيم مثالثة أشياء: حىت تقيموا التوراة ، واإلجنيل ، وما أنزل ليكم من ربكم ؛ فمن ادعى أنه 

باإلجنيل قلنا هذا غري صحيح دعوى باطلة ؛ ومن ادعى أنه مؤمن باإلجنيل ومل يؤمن بالقرآن قلنا هذه دعوى 

ومن فوائدها: أن القرآن كالم اهللا ؛  القرآن لكونه نازال من عند اهللا . ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: شرف باطلة .

ووجهه أن القرآن ليس عني قائمة بنفسها حىت نقول إنه خملوق ؛ بل هو وصف يقوم باملتكلم به ؛ وإذا كان 

فهنا نقول  وأنزل لكم من األنعام ثمانية أزواج )) ((وصفا لزم أن يكون منزال غري خملوق ؛ أما قوله تعاىل: 

أيضا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ))  ((األزواج خملوقة ؛ ألن األزواج أعيان قائمة بنفسه ؛ وكذلك قوله: 

احلديد عني قائم بنفسها ال ميكن أن تكون وصفا هللا ؛ أما القرآن فهو كالم والكالم البد أن يقوم مبتكلم فيكون 

وما أنزل  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات علو اهللا ؛ لقوله:   .منزال غري خملوق كما قال ذلك السلف رمحهم اهللا

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه يلزم من أقر بالربوبية أن يقر  واإلنزال إمنا يكون من العلو . إليكم من ربكم ))

كنتم ال تنكرون ربوبيته يعين من ربكم الذي ال تنكرون ربوبيته ؛ وإذا   من ربكم )) ((باأللوهية والشريعة ؛ لقوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إضافة ربوبية اهللا للكافرين ؛ لكن هذه اإلضافة ليست إضافة  لزمه أن تقوموا بأمره .

التشريف ولكن اإلضافة إضافة إقامة احلجة ؛ فأنت مثال إذا قلت: إن اهللا رب حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ، 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن كثريا من  بة للكفار إضافة لبيان إقامة احلجة عليهم .هذه إضافة تشريف ؛ لكن بالنس

ومن فوائد اآلية الكرمية: العدل  أهل الكتاب ال يزدادون بالقرآن إال طغيانا وكفرا ؛ إما بالتكذيب وإما بالعصيان .

: كلهم ؛ ألن الواقع عند بعضهم يزداد ومل يقل وليزيدن كثيرا منهم )) ((يف كالم اهللا وعدم ااز. .؛ لقوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز توكيد الكالم مبا يثبت صدقه وإن كان يف  بالقرآن إميانا كما مسعتم يف الشرح .

مع أن خرب اهللا وإن مل يكن مؤكدا صدق بالشك ؛ لكن ما وجه  وليزيدن كثيرا منه )) ((األصل صدقا ؛ لقوله: 

ه أنه قد يستغرب أن يكون هذا القرآن الذي هو هدى للناس ال يزيد هؤالء إال طغيانا وكفرا ؛ التأكيد هنا ؟ وجه

، الحظوا ألن تأكيد الكالم إذا كان صدرا من صادق البد أن  فلما كان هذا حمل استغراب أكده اهللا عزوجل



كرمي قد يزيد سامعه طغيانا وكفرا ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القرآن ال يكون له سبب وإال لكان التوكيد هلوا .

فإنه يفهم منه أن بعضه ال يزيده طغيانا وكفرا بل ال يزيده  وليزدن كثيرا منهم )) ((وقد يزيده إميانا وذال ؛ لقوله: 

ومن فوائد اآلية  .   وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون )) ((إال إميانا ، وهذا كقوله تعاىل: 

وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك  ((الكرمية: أن الكفر يزيد وينقص ، الكفر يزيد وينقص ؛ وجهه ؟ 

وعليه فيكون هذا شاهدا مؤيدا ملا يروى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال: كفر دون كفر  طغيانا وكفرا ))

هل ميكن أن  كون األعلى فوق األدىن ؛ فيكون هناك كفر دون كفر .، يعين أنه إذا كان يزيد وينقص فالبد أن ي

نعم ؛ نعم رمبا نقول هذا ؛ ألنه إذا كان الكفر يزيد وينقص وبإ.  نقول: وفيه دليل على أن اإلميان يزيد وينقص ؟

قص سواء . اإلميان فالبد أن يكون مثله يزيد وينقص ؛ والذي عليه أهل السنة واجلماعة أن اإلميان يزيد وين

باألقوال أو باألفعال أو باليقني ؛ انتبه هلذه الفائدة ! اإلميان يزيد باألقوال فإن من ذكر اهللا ألف مرة ليس كمن 

ذكر اهللا مائة مرة مثال ؛ أيهما أكثر ؟ األول ؛ كذلك باألفعال، ليس من صلى مائة ركعة كمن صلى مائيت ركعة 

صفا ويف حالة فراغ تلف الناس فيه ، اإلنسان نفسه أحيانا يكون يف حالة ، الثاين أزيد ؛ كذلك اليقني ، اليقني خي

ويكون قلبه خاليا من كل شيء سوى اهللا فيجد لذة عظيمة يف اإلميان وقوة عظيمة حىت كأنه يشاهد اهللا عزوجل 

اليقني يزيد  ويدل هلذا أنأن تعبد اهللا كأنك تراه )  (؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم يف اإلحسان: 

رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن  ((وينقص أن ابراهيم عليه الصالة والسالم قال: 

وهذا شيء مشاهد ليس  ، ليطمئن قليب :هذا هو ابراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم يقول ليطمئن قلبي ))

ك ومعه مثله أو أكثر فإن يقينك ذا اخلرب ليس كيقينك به اخلرب كاملعاينة ، لو أخربك إنسان من أوثق الناس عند

إذا شاهدته ؛ إذا اإلميان يزيد وينقص ؛ وإذا كان يزيد وينقص فيجب علينا أيها اإلخوة أن نالحظ إمياننا هل زاد 

اهللا  ومن فوائد اآلية الكرمية: عناية هل نقص ، فمن وجد فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه .

فإن هذه الربوبية للتشريف والتعظيم ،  من ربك )) ((تبارك وتعاىل مبحمد صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ لقوله: 

وبيان أنه عليه الصالة والسالم ال ميكن أن يزيد فيما أنزل عليه وال ينقص ألنه نزل من ربه الذي اعتىن به أمت 

النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أن ال يأس على القوم  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: تسلية االعتناء .

الكافرين حىت إن اهللا تعاىل بني له يف آية أخرى أن ما حصل منه واقع مبشيئة اهللا من أجل أن يطمئن كما قال اهللا 

ل الشك فإذا كان الشرك مبشيئة اهللا فإن الرسو  ولو شاء اهللا ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا )) ((تعاىل: 

فإن قال قائل: وهل  . فال تأس على القوم الكافرين )) ((سوف يرضى لكن ال مينعه من الدعوة إىل اهللا ، قال: 

هذا أيضا موجه إىل الداعي إىل اهللا مبعىن أنه لو جاء أحد يشكوا إليه يقول أنا نصحت هؤالء القوم ولكنهم مل 



؟ نعم نقول ال أو  ، ، ال حتزن لك أن تقول يا أخي ال تأس يأخذوا بنصيحيت بل كابروا واستهزئوا وسخروا ، هل

هكذا حىت فرج عنه وأفصح له وال يقنت ؛ فلذلك ينبغي لإلنسان إذا جاءه أحد من دعاة اخلري أو من اآلمرين 

باملعروف والناهني عن املنكر يشكوا إليك أن ييسر له ويفصح له ويقول ال تأس على هؤالء ؛ لكن بعض الناس 

، مث دخل عليه حزنا على حزن ،  يشكوا يقول الناس خراب ما أحد ي إال اهللا ونسأل اهللا العافية اءه واحدإذا ج

وجل:  مث قال اهللا عز وجل . ألن الداعي إىل اهللا إذا قام ما جيب عليه ما وراء ذلك فهو إىل اهللا عز؛ وهذا غلط 

من باهللا و اليوم اآلخر وعمل صالحا فال خوف من آرى صانلالصابئون واإن الذين آمنوا والذين هادوا و  ((

يعين إميانا حقيقيا وليس كما قال بعضهم إميان  إن الذين آمنوا )) ((قوله تعاىل:  . عليهم وال هم يحزنون ))

نفاق ؛ ألنه ال ميكن أن يعرب عن املنافق باملؤمن مادام على نفاقه ؛ انتبهوا هلذا ! ال ميكن أن يعرب عن املنافق 

ذلك بأنهم  ((باملؤمن مادام على نفاقه ؛ أما قبل املنافقني فيكون آمن مث كفر كما قال عزوجل يف املنافقني: 

لكن يعرب عن املنافق حال نفاقه بأيش ؟ باإلسالم ، ميكن أن يعرب باإلسالم ؛ لكن باإلميان ال  نوا ثم كفروا ))آم

أي آمنوا بألسنتهم دون قلوم ، نقول هذا ال  الذين آمنوا )) ((ميكن ؛ وهلذا ضعف قول من قال إن املراد بـ

 من آمن منهم باهللا )) ((أنه قال عزوجل: لهم على هذا ميكن أن يقع التعبري به يف القرآن أبدا ؛ لكن الذي مح

يكون هذا تكرارا ؛ لكن ميكن أن نقول إن هذا اسم  من آمن منهم إن الذين آمنوا )) ((فقالوا كيف نقول 

، وباعتبار الذين آمنوا أي من  مشرتك فيكون باعتبار الذين هادوا والنصارى والصابئني أي من دخل يف اإلميان

إن  ((ميانه ألن اإلنسان قد يؤمن مث يكفر ـ نسأل اهللا العافية ـ ؛ هذا وجه ، الوجه الثاين أن نقول ثبت على إ

هذه إن وامسها أما خربها فمحذوف دل عليه ما بعدها والتقدير: إن الذين آمنوا ال خوف عليهم  الذين آمنوا ))

، فتكون الواو لالستئناف أو معطوفة  مبتدأ ))والذين هادوا  ((وال هم حيزنون ؛ وعلى هذا التقدير يكون قوله: 

يعين بذلك اليهود  الذين هادوا )) ((تكون أيش أعراا ؟ مبتداء؛  والذين )) ((؛ أفهمتم ؟ على حمل إن وامسها 

))  والصابئين والنصارى (( أي رجعنا إليك وتبنا . إنا هدنا إليك ))( (مبعىن هادوا ورجعوا ؛ ألم قالوا: 

 أصل الصابئ هو الذي خالف دين من آبائه وأجداده يعين خرج عن دين قومه ؛ فما املراد م هنا ؟ الصابئون

من باب عطف اخلاص على العام  الذين هادوا )) ((قيل: إم فرقة من اليهود ؛ وعلى هذا فيكون عطفها على 

 عطف العام على اخلاص . وقيل: إم فرقة من النصارى ؛ وعلى هذا فيكون عطف النصارى عليه من باب .

وقيل وهو األفضل: إم فرقة مستقلة ؛ ألن اهللا ذكرها على وجه االستقالل ، فالصابئون على دين خمالف لدين 

الصابئون  والصابئون )) ((اليهود ودين النصارى ولعلهم أخذوا من هذا الدين ومن هذا الدين وركبوا دينا هلم ؛ 

مبتداء  الذين هادوا )) (( إشكال يف إعراا على الوجه الذي ذكرناه وهو أن وال الذين هادا )) ((معطوفة على 



إن الذين آمنوا  ((فيكون عطفت على مبتداء ؛ لكن يرجع علينا أا ذكرت يف آية أخرى بالصابئني ، يف قوله: 

فيقال: الفرق  )) والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن اهللا يفصل بينهم يوم القيمة

 ((ظاهر ألن اآلية األخرية ليس فيها ذكر اإلميان فيما بعد ملا فيها ذكر عموم األجناس من كافر ومسلم فتكون 

الذين آمنوا والذين هادوا  نإ ((على اسم إن ، واخلرب يأيت بعد ،  الذين آمنوا )) ((معطوفة على  الصابئين ))

فهو يفصل بني املؤمنني  ))يوم القيمة أشركوا إن اهللا يفصل بينهم والصابئين والنصارى والمجوس والذين 

وبني اليهود والنصارى والصابئني واملشركني ، فال تكون نظريا هلذه اآلية وإذا مل تكن نظريا هلا مل يكن إعراا  

نصرة؛ وقيل: إا الذين ناصروا عيسى عليه الصالة والسالم ؛ قيل: إا مأخوذة من ال والنصارى )) (( كإعراا .

مأخوذة من الناصرة اسم بلدة ؛ ويف كل منهما شيء من اإلشكال ؛ ألن النصارى ال تتطابق يف الرتتيب مع 

من  (( ؛ لكنه الشك أن املراد م باالتفاق هم الذين تابعوا عيسى عليه الصالة والسالم .النصرة وال مع الناصرة 

هل نقول إا شرطية ؟ أو نقول إا اسم  من آمن )) ((إعراب  باهللا ))من آمن  آمن باهللا واليوم اآلخر )) ((

وتكون  فال خوف عليهم )) ((موصول ؟ يف ذلك قوالن ؛ أحدمها أا شرطية وعلى هذا فيكون جواب الشرط 

 من " امسا موصوال فتكون بدال أو مجلة شرط خرب مبتداء يعين مجلة شرطية خرب املبتداء ؛ وجيوز أن تكون "

عطف بيان ملا سبقها ؛ ويكون حملها حمل ما سبق يعين يكون حملها باإلعراب حمل ما سبق ؛ وعلى هذا فيكون 

اسم موصول وهو يشبه  الذين هادوا )) ((ألن  ؛ بالفاء فال خوف عليهم وال هم يحزنون )) ((اخلرب قوله: 

   من آمن )) ((قوله: ؛ ب الشرط يف العموم ؛ مفهوم ؟ طي



من اإلعراب ؟ إن قلنا من شرطية فمحلها جزم على أا فعل الشرط ؛  آمن )) ((ما حمل  من آمن )) ((قوله: 

.إذا  من آمن باهللا واليوم اآلخر )) ((وإذا قلنا إا اسم موصوال فال حمل هلا من اإلعراب ألا صلة املوصول؛ 

حمذوف وقد ذكر يف آية أخرى يف سورة  عائد نقول قال قائل: أين التقدير على أا شرط أو اسم موصول ؟

فيكون  إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين منهم من آمن باهللا واليوم اآلخر )) ((البقرة 

البد  من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صالحا )) (( حمذوف يف هذه اآلية قد دل على حذفه اآلية األخرى . 

،  واإلميان باهللا يستلزم باإلميان بكتبه ورسوله ومالئكته وقدره ، ويش باقي ؟ اليوم اآلخر ؛ من اإلميان باهللا 

فاإلميان باهللا متضمن خلمسة أركان من اإلميان ؛ اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر ؛ اليوم 

ن باهللا، وهذا خصص ألن اإلميان باليوم اآلخر واحلكمة من ذلك أن األركان األربعة أمجلت حتت اإلميا ,اآلخر 

هو الذي حيمل اإلنسان على العمل ، إذا كان اإلنسان يف شك من يوم اآلخرة ـ والعياذ باهللا ـ لن يعمل ، ماذا 

يرجوا وماذا خياف ؟ فال ميكن اإلميان حقيقة  إال باإلميان باليوم اآلخر ؛ ألن اإلميان به هو الذي حيمل على 

وقوله:  شريعة اهللا ؛ اإلميان باهللا عزوجل قلنا إنه يتضمن اإلميان مبالئكته وكتبه ورسله والقدر خريه وشره .القيام ب

يعين الذي ال يوم بعده؛ ألن اية م. .  اآلخر )) ((هو يوم القيمة ، وأل يف للعهد ، و واليوم اآلخر )) ((

؛ اإلميان باليوم اآلخر قال ـ اخللق هو اليوم اآلخر إما إىل اجلنة وإما إىل النار ـ جعلين اهللا وإياكم من أهل اجلنة 

شيخ اإلسالم رمحه اهللا: يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر اإلميان بكل ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه وعلى آله 

سلم مما يكون بعد املوت، كلما أخرب به الرسول مما يكون بعد املوت فهو داخل يف اإلميان باليوم اآلخر ، فتنة و 

من احلساب وامليزان والكتب والصراط وكذلك ما يكون بعد قيام الساعة  ، ، نعيم القرب القرب ، عذاب القرب

   وعمل صالحا )) (( وقوله: واحلوض والشفاعة وغريها .

  هل يصح قول " افعل والباقي على اهللا " هل تصح هذه العبارة ؟ ل :السائ

  نعم تصح . الشيخ :

   الكل على اهللا ؟  أليسشيخ  السائل :

  )). إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم (( :لباقي يعين ما وراء طاقتك على اهللا يعين ليس عليك مثلا الشيخ :

هذا من اهللا والبد أن من أمر اهللا عليه، صريح مثل ما تقول: أعط فالنا عشرة رياالت والباقي على فالن ؛ هذا 

  واضح يا شيخ ؛  السائل :

  وبلغت والباقي على اهللا .وهذا واضح أيضا ، أنت اآلن عليك  الشيخ :

  والتدبري ؟ملاذا يقتصر يف تعريف توحيد الربوبية على اخللق والرزق  السائل :



  ما نقتصر ، الرب معناها اخلالق املالك املدبر . الشيخ :

ذكرنا أن الكفر يزيد وينقص فكيف نرد على الذين ال يكفرون تارك الصالة ويستدلون بقوله عليه  السائل :

دون كفر  أن الكفر هنا املراد به كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر ) (الصالة والسالم: 

  ؟

فاصل ؛ فإذا كان هذا بيننا وبينهم معناه فاصل بني الكفر  بيننا وبينهم ) (نستدل باحلديث ، قال:  الشيخ :

  . بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة ) (واإلميان ؛ وفيه حديث جابر أنه قال عليه الصالة والسالم: 

كيف نقيدها ؛ وإذا قيدناها مبن جحد الفريضة قلنا هذا غلط وأطلق   ) من تركها فقد كفر( مادام الرسول قال: 

واحلديث يقول: فمن تركها ؛ وإذا قال املراد تركها مع اجلحد ، فنقول  ، ؛ ألن من جحد الفريضة يكفر ولو صلى

هذا الرجل ألغى الوصف الذي اعتربه الشرع وأتى بوصف مل يعترب الشرع ألن اجلحد يكفر به اإلنسان باإلمجاع 

  ال حديث عهد باإلسالم ال يدري فهذا يعلم.إ

أحسن اهللا إليك ! هل يصح قول من يقول بأن أمة اإلسالم لن تقوم هلا قائمة حىت ينزل عيسى عليه  السائل :

  ؟ فهل هذه املقولة صحيحة  ؛ الصالة والسالم ويبعث املهدي

ال تزال طائفة  (ال، الظاهر أا ما تصح ؛ أما يف طائفة فقطعا ألن الرسول عليه الصالة والسالم قال:  الشيخ :

أما يف الكل فال أدري ولكن قد يكون ؛ ألن حقيقة األمر إذا رأيت املسلمني اليوم  ) ...من أمتي على حق 

بغري ما أنزل اهللا ويستهزئ ويسخر  ون متفرقون وبعضهم حيكم، متشت وجدم يف حال ال تستقيم على النصرة

  نسأل اهللا أن يعيد للمسلمني جمدهم . ـ بالدين وأهل الدين

 . ما احلاجة . حتى تقيموا التوراة واإلنجيل وما أنزل إليهم )) ((ما احلاجة ، مادام النص عليهم  الشيخ :

  القرآن موازيا للكتابني مجيعا ..العموم ، وجعل هذه اجلملة خاصة بالقرآن أبلغ يف رفعة القرآن حىت يكون 

  إن القرآن يتكلم عليه ربه ؟ :هل يصح أن يقال السائل :

يعين يتكلم عن القرآن فيقول إن القرآن هو الذي قال عنه ربه ، هذا غلط ، هذا ، هذا غلط عظيم  الشيخ :

؛ ألن الرب أقحاح  أهل السنة يوحي مبذهب اجلهمية ؛ وإن كان هلا وجه يف اللغة العربية إذا علمنا إن املتكلم من

والعزة وصف هللا عزوجل ؛ لكن  )) سبحان ربك رب العزة عما يصفون ((يأيت مبعىن الصاحب كما قال تعاىل: 

؛ هذا غلط ويوهم العامة أن ينصح مبعىن صاحب العزة ؛ على كل حال هذه جيب تنزيه اللسان عنها، جيب أن 

  القرآن خملوق .

  



  ومل يقل: أكثرهم مع أن اليهود والنصارى أكثرهم. .؟ كثيرا )) ((عرب اهللا تعاىل يف اآلية بقوله:  السائل : 

  عنهم كفرا لكنهم مقلد مع العامة .  لزمال، قد يكون أكثرهم مقلدا وال ي الشيخ :

  مبعىن رجعنا ؟؟   اللهم إنا هدنا إليك " هل يصح هذا الدعاء " السائل :

  املعىن يصح .يصح إذا علم  الشيخ :

  ؟عن اليقني   السائل :

، سبب اليقني قد يكون بالنسبة لشخص أقل من اآلخر ؛ لكن اليقني نفسه نعم هذا سبب اليقني  الشيخ :

خيتلف ؛ مثال الذكر هذا يذكر اهللا ألف وهذا مائة مرة فيكون األول أكثر ؛ لكن نعم قد يكون بقلب الثاين من 

  اليقني أكثر من األول .

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسال كلما جاءهم رسول بما  ؛ (( باهللا من الشيطان الرجيمأعوذ 

ال تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أال تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اهللا عليهم ثم 

  . عموا وصموا كثير منهم واهللا بصير بما يعملون ))

ما  قل يا أهل الكتاب لستم على شيء )) (( من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: أعوذ باهللا الشيخ :

  معىن هذه اجلملة ؟

  على حق ، ليسوا على حق ؛  الطالب :

لستم على  ((فيقول: ، لستم على شيء من الدين ؛ كانوا يدعون أم أهل الكتاب وأم أهل الدين  الشيخ :

  شيء )) .

  د نظريا هلا يف القرآن ؟هل يوج الشيخ :

وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على  ((نعم قوله تعاىل:  الطالب :

  ؛  )) شيء

  نعم كل واحد منهم قال لطائفة األخرى أم ليس على شيء أي ليس على دين . الشيخ :

  مباذا تكون إقامتها ؟ حتى تقيموا التوراة و اإلنجيل )) ((قوله:  الشيخ :

  بفعل األوامر واجتناب النواهي وتصديق األخبار . الطالب :

  ما املراد به ؟ ما أنزل إليكم )) ((وقوله:  الشيخ :

  املراد به القرآن الكرمي .  الطالب :

   هل له يف القرآن ما يؤيد هذا ؟ الشيخ :



مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل نزل عليك الكتاب بالحق  ((نعم قوله تعاىل:  الطالب :

  . هدى للناس وأنزل الفرقان ))

   كيف يكون ما ينزل إىل الرسول عليه الصالة والسالم يزيد هؤالء طغيانا وكفرا ؟ الشيخ :

  ال يؤمنون به فيزدادون كفرا . الطالب :

   هل يؤخذ من اآلية أن الكفر يزيد وينقص ؟ الشيخ :

  نعم يؤخذ منها ،  الطالب :

  " كفر دون كفر   "يزيد وينقص ؛ ويف معىن ذلك ما روي عن ابن عباس  الشيخ :

  معناها ؟ فال تأس على القوم الكافرين )) ((قوله:  الشيخ :

  تسلية للرسول عليه الصالة والسالم., أي الكافرين بك  الطالب :

  ما يدل على أن الرسول عليه الصالة والسالم كان يضيق صدره ؟ هل يف القرآن الشيخ :

  نعم  الطالب :

لعلك باخع نفسك أال يكونوا  ((وقال:  ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون )) ((قول تعاىل:  الشيخ :

  .مؤمنين )) 

إشكال يعين إن تنصب  ))الصابئون  ((يف رفع  إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون )) ((قوله:  الشيخ :

إن  والصابئون )) (( ((االسم وترفع اخلرب واملعطوف على امسها قبل استكمال اخلرب جيب النصب وهنا قال: 

  ؟ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ))

  معطوفة على حمل اسم ؛  الطالب :

  ابن مالك يقول:  ما جيوز العطف على حمل اسم إال بعد استكمال اخلرب ، الشيخ :

   صوب إن بعد أن تستكمالمن    وجائز الرفع كمعطوف على                      

   ملاذا رفعت وهي معطوفة على ؟ الصابئون )) ((اإلشكال يف ال،  الشيخ :

  ؛  الذين هادوا )) ((وهو  معطوفة على مبتدأ الطالب :

  ؟ إن الذين )) ((يعين معطوفة على  الشيخ :

  نعم .  :الطالب 

  منصوبة أو مرفوعة ؟ مرفوعة ؟ كيف ترفع وهي معطوفة على منصوب ؟ والذين هادوا )) (( الشيخ :

  ؟ الذين هادوا )) ((إذا ما حملها من اإلعراب 



  ، مبتدأ الطالب :

  صحيح متام .مبتدأ  الشيخ : 

  ؟ الذين آمنوا )) إن ((غري معطوفة على  مبتدأ الذين )) ((ما الذي يرجح هذا القول أن  الشيخ :

من  ((وترك عزوجل أشياء من أركان اإلميان يعين  من آمن باهللا واليوم اآلخر )) ((وجل :  ذكر اهللا عز الشيخ :

  ذكر ركنني من أركان اإلميان ومل يذكر الباقي ؟ آمن باهللا واليوم اآلخر ))

  والقدر خريه وشره .ألن اإلميان باهللا يشمل اإلميان مبالئكته وكتبه ورسله  الطالب :

   واليوم اآلخر ما هو ؟ الشيخ :

  يوم القيمة . الطالب :

   ملاذا مسي اليوم اآلخر ؟ الشيخ :

  ألنه ال يوم بعد هذا اليوم . الطالب :

  أيش معناها ؟ ما أخذناها . فال خوف عليهم والهم يحزنون )) ((قوله:  الشيخ :

يعين وعمل عمال صاحلا ،  وعمل صالحا )) (( . يحزنون ))فال خوف عليهم وال هم  ((قال اهللا عزوجل: 

والعمل الصاحل هو ما مجع شرطني: اإلخالص هللا عزوجل ؛ والثاين متابعة للرسول عليه الصالة والسالم ؛ وإن 

شئت فقل اإلخالص هللا واملتابعة لشريعته حىت يكون أعم فيشمل الذين آمنوا بالرسل السابقني واتبعوا شرائعهم ؛ 

قال العمل الصاحل ما مجع بني أمرين اإلخالص هللا واملتابعة للرسول الذي تكون شريعته قائمة ؛ فالعمل الصاحل في

من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا فات  ضد العمل الفاسد وقد قال النيب عليه الصالة والسالم: (

أنا أغنى الشركاء عن  (رويه عن ربه أنه تعاىل قال: فيه املتابعة ، وقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فيما ي

وهذا فقد فيه اإلخالص ؛ واعلم أن اإلخالص  الشرك من عمل عمال أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )

ما جاهدت نفسي على "  :ليس باألمر السهل، اإلخالص من أصعب ما يكون حىت إن بعض السلف يقول

وهلذا كان النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يستعيذ باهللا أن يشرك باهللا وهو  "  شيء جماهدا على اإلخالص

؛ لذلك جيب على اإلنسان أن  الصخرة السوداءيعلم ويستغفره ملا ال يعلم ؛ فالشرك أخفى من دبيب النمل على 

ف عليهم والهم فال خو  (( يكون دائما يغسل قلبه من أدران الشرك ويتفقد حىت ال يقع فيه وهو ال يعلم .

يف مقام النافية للجنس واملعروف أن ال " ال " أوال يف اإلعراب ، ال خوف وال هم حيزنون مع أن  يحزنون ))

  النافية للجنس تنصب االسم وترفع اخلرب كما قال ابن مالك:

  مفردة جاءتك أم مكررة      عمل إن نجعل لال في نكرة                         



 ال نافية وال نقول للجنس فال خوف )) ((مل تنصب ألا كررت وإذا كررت ألغيت ؛ فيكون  " ال"  :فهنا نقول

الذين آمنوا ولم  ((نقول ليس عليهم خوف ؛ أو من املستقبل ألم آمنون مطمئنون كما قال اهللا تعاىل:  ،

أي على ما مضى ؛ ألن ما  والهم يحزنون )) (( .يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون )) 

مضى كله قد استوعبوه بطاعة اهللا فال حيزنون على ما مضى ألم رضوا بعاقبته وثوابه ، وال خيافون من املستقبل 

يف هذه اآلية من الفوائد: أن من اليهود والنصارى والصابئني من هو  .فال خوف عليهم والهم يحزنون ))  ((

اليهود الذين آمنوا وهو كذلك فمثال  من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر )) ((: مؤمن باهللا واليوم اآلخر؛ لقوله

، والنصارى الذين آمنوا بعيسى حني   مبوسى حني كانت شريعته قائمة يدخلون يف كوم مؤمنني باهللا واليوم اآلخر

د هذه اآلية الكرمية: ومن فوائ كانت شريعته قائمة كذلك ، واملؤمنون مبحمد صلى اهللا عليه وآله وسلم كذلك .

 ((أن ثواب اهللا عزوجل ال ينبين على حسب وال نسب وإمنا ينبين على اإلميان والعمل الصاحل كما قال اهللا تعاىل: 

ومن فوائد هذه اآلية: أنه ينبغي لنا عند التعبري أن نعرب عن اليهود باليهود وعن  . إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم ))

صار القسيسون من النصارى يلقبون أنفسهم باملسيحيني ليضفوا على ما هم عليهم  النصارى بالنصارى ؛ لكن

من الباطل ثوب احلق يعين ينتسب إىل املسيح ينتسب إىل دينه ؛ ولكن املسيح بريء منهم ألم مل يقبلوا بشارته 

 امليثاق أم يؤمنون به ومل يصدقوا ا ومل يؤمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وأله وسلم الذي أخذ اهللا على النبيني

وينصرونه ؛ فوصفهم احلقيقي ولقبهم احلقيقي هو النصارى ومازال أهل العلم الذين يكتبون يف التاريخ من 

املسلمني وغري املسلمني مازالوا يسموم بالنصارى حىت عظمت دولة النصارى واستولت على كثري من البالد 

من آمن باهللا  ((فوائد اآلية الكرمية: إثبات اليوم اآلخر ؛ لقوله: ومن  اإلسالمية ومست أنفسها باملسيحية .

ويدخل يف اليوم اآلخر كل ما يكون بعد املوت ؛ فسؤال امليت يف قربه عن ربه ودينه ونبيه من  واليوم اآلخر ))

غرال كذلك ؛ ، ونعيم القرب وعذابه كذلك ، وقيام الناس من قبورهم لرب العاملني حفاة عراة  أحوال يوم اآلخرة

ومن  فكل ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مما يكون بعد املوت فإنه داخل يف اإلميان باليوم اآلخر .

فلو أن إنسان مقرا باهللا وباليوم  آمن وعمل صالحا )) ((فوائد اآلية الكرمية: أن اإلميان وحده ال يكفي ؛ لقوله: 

والقدر ولكن ليس عنده عمل صاحل فإن عليه اخلوف وله احلزن ألن اهللا مل  خر وباملالئكة والكتاب والنبينياآل

فإن قال قائل: على هذا التقرير هل ترون أن ترك العمل  اخلوف واحلزن إال عن من آمن وعمل صاحلا . يينف

زن على فاجلواب: ال ؛ ألن التكفري شيء واخلوف من الذنوب و احل الصاحل ـ أي عمل صاحل ـ يكفر به اإلنسان ؟

ما فات شيء آخر ؛ وال نطلق الكفر إال على من كفره اهللا ورسوله وال نطلقه إال على من كفره اهللا ورسوله ألن 

التكفري حكم شرعي يرتتب عليه أمور عظيمة واألحكام الشرعية ال تتلقى إال من الشرع فال جيوز أن نصف أحدا 



الكفر إذا كان الكتاب والسنة يقتضي   والسنة وال أن عن بأنه كافر دون أن يكون كافرا مبقتضى داللة الكتاب

كفره ؛ ولكن يبقى النظر إذا جاء إطالق الكفر يف القرآن والسنة فهل حنمله على الكفر األكرب أو على األصغر 

، هذا الواجب ألن األصل بقاء إسالم املسلم فال خنرجه من : الواجب أن حنمله على الكفر األصغر؟ اجلواب

إلسالم إال بيقني ألن اليقني ال يرفع إال بيقني وال ميكن أن يزال اليقني بالشك ؛ فإذا جاء يف القرآن والسنة دائرة ا

فالواجب أن  إطالق الكفر على عامل عمل كذا وكذا وشككنا هل املراد الكفر املخرج من امللة أو الكفر األصغر

الم حىت نتيقن أنه خرج من اإلسالم ؛ وألن التعبري حنمله على الكفر األصغر ؛ ملاذا ؟ ألن األصل بقاء اإلس

بالكفر يف مواطن كثرية يتيقن اإلنسان أنه الكفر بداللة القرآن والسنة مثال ذلك: قول النيب صلى اهللا عليه وآله 

 إذا قال قائل: إذا من قاتل املؤمنني فهو كافر ؛ ألن النيب صلى اهللا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) (وسلم: 

وإن طائفتان من ( (قتاله كفر ؟ نقول هذا ليس بصحيح ألن اهللا قال يف الكتاب العزيز:  :عليه وآله وسلم يقول

ولو كان   إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ذات بينكم )) ((إىل قوله:  المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ))

فمن عفي له من  ((املقاتل كافرا كفرا أكرب مل يكن أخا لنا ؛ وكذلك قال يف القصاص فيمن قتل مؤمنا قال: 

أخيه القاتل مع أن قتل املسلم كفر ؛ فيقال هذا يدل على أن إطالق الكفر ال يقتضي اخلروج عن  أخيه شيء ))

؛ وعلى  وأمثال هذا كثري ) نياحة والطعن في النسبال :في الناس هما بهم كفر اثنتان (اإلسالم ؛ وكذلك 

هذا فنقول الكفر حكم شرع ال جيوز إطالقه إال من أطلقه اهللا ورسوله عليه ؛ مث الكفر نوعان: أكرب، وأصغر ، 

فإذا علمنا أن هذا من الكفر األكرب مبقتضى داللة الكتاب والسنة قلنا هو كفر أكرب، وإذا مل نعلم وجب محله 

فر األصغر ألن اإلسالم متيقن والكفر مع االحتمال ليس مبتيقن ؛ وألنه ال ميكن أن نستبيح دم املسلم على الك

إذا ثبت أن هذا كفر فهل حنكم به على شخص معني أو ال ؟ نقول نعم فإذا قال قائل:  نص صريح واضح.بإال 

بعينه ؛ فلو رأينا رجال ال يصلي أبدا حنكم به على شخص معني إذا مت شروط التكفري فإننا حنكم عليه بأنه كافر 

فإن قال قائل: وهل نكفره بعينه ؟  قلنا هذا كافر كفرا خمرجا عن امللة لألدلة املعروفة وال ختفى على كثري منكم .

قلنا: نعم نكفره بعينه وندعوه إىل الصالة إن صلى ارتفع عنه الكفر والقتل وإن مل يصلي قتل كافرا بعينه ؛ 

ا شخصا يسجد للصنم والسجود لألصنام كفر أكرب خمرج عن امللة؛ حنكم عليه بعينه بأنه كافر وكذلك لو رأين

ونستبيح دمه وماله ؛ ولو مسعنا رجال يسب اهللا ورسوله حنكم عليه بعينه أنه كافر ونستتيب على القول الراجح 

ظن بعض الناس أنه ال يكفر أحد  ؛ وأما ، وهلم جرا وإذا تاب رفعنا عنه القتل ووصف الكفر وإال قتلناه كافرا

 بعينه إال إذا جاء يف القرآن و السنة أنه كافر بعينه هذا غلط عظيم ؛ ألننا لو أخذنا ذا القول ما بقي أحد كافرا

نعم ال حنكم له بالنار إال إذا عني يف الكتاب والسنة ؛ وهناك فرق بني أن حنكم بالكفر وبني الشهادة له بالنار  ؛



نشهد لو شهدنا بأنه كافر ال نقول إنه يف النار بعينه ؛ لكن نقول هذا كافر وكل كافر يف النار، هذا  ؛ فإننا ال

صحيح كل كافر يف النار؛ وأهل السنة والسلف أنكروا الشهادة ملعني بألقاب املدح والثناء ومل ينكر التعميم ، 

لون فالن شهيد فالن شهيد ولعله محل بعريه خطب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال: إنكم تقو 

ـ يعين غلوله ـ ال تقولوا شهيد ولكن قولوا من قتل يف سبيل اهللا فهو شهيد ؛ فيجب أن تعلموا الفرق بني احلكم 

  بالكفر وبني الشهادة بالنار ؛ ذكرنا أنه حيكم بالكفر إذا متت شروط التكفري، شروط التكفري البد من معرفته؛

ملا قال أو فعل ، أن يكون قاصدا ملا قال أو فعل ؛ فإن مل يكن قاصدا فال شيء ون اإلنسان قاصدا أوال: أن يك

عليه ألنه مغلوب ؛ ومجيع األلفاظ اليت يغلب عليه اإلنسان ال حكم هلا ال يف الكتب وال يف الطالق وال يف العتق 

. في إغالق .ال طالق . (يه وآله وسلم قال: وال يف الوقف وال غريهم فإنه ال حكم له ؛ ألن النيب صلى اهللا عل

فالبد من  ال يؤاخذكم اهللا باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )) ((وقال عزوجل:  )

من كفر باهللا من بعد إيمانه  ((بناء على ذلك لو أكره اإلنسان على الكفر فإنه ال يكفر بنص القرآن  القصد .

ن باإليمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اهللا ولهم عذاب عظيم إال من أكره وقلبه مطمئ

ولو أن اإلنسان قال كلمة الكفر من شدة الغضب فإنه ال يكفر ؛ ملاذا ؟ لعدم القصد ، هو ما قصد أن  . ))

كس ولو أن اإلنسان قال كلمة الكفر من شدة الفرح ـ ع يتكلم ذا لكن غلب عليه حىت تكلم فال يكفر .

األول ـ فإنه ال يكفر ألنه مغلوب ومل يقصد ، و احلديث يف هذا صريح يف قصة الرجل الذي أضل راحلته وعليها 

ة فإذا بالناقة قد حظرت فأخذ مبزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا طعامه وشرابه حىت أئس منها فنام حتت شجر 

 يرتتب عليه شيء ألنه قال عن غري قصد لكن ربك ؛ أخطأ من شدة الفرح ؛ وليس عليه شيء ، كالم هذا ال

ومن ذلك أيضا اخلطأ يف التأويل، لو أن اإلنسان فعل ما يكفر تأويال وظنا منه أن هذا  مع الفرح الشديد أخطأ .

؛ ألنه مل يقصد الكفر وإمنا فعل هذا الشيء أو قال هذا الشيء بناء على أنه حق وحال هو احلق فإنه ال يكفر

فر لكان أشد الناس نفورا منه ؛ ويشهد لذلك قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فأمر أهله ولو علم أنه ك

إذا مات أن حيرقوه ويلقوه يف اليم وقال: واهللا لئن قدر اهللا علي ليعذبين ال يعذبه أحدا من العاملني ؛ فهذا إمنا أمر 

ه عذابا شديدا ، فجمع اهللا عزوجل وسأله ملاذا ذا الشيء خوفا من عقاب اهللا وظنا منه أنه لو بعثه اهللا لعذب

فعلت ؟ قال: يا رب جعلت هذا خوفا منك ؛ فغفر اهللا له ـ اللهم لك احلمد ـ غفر اهللا له ألنه إمنا فعل هذا خوفا 

وذا  ((من عقاب اهللا عزوجل فظن أن هذا ال يضره ؛ ومنه على بعض التفاسري فعل يونس عليه الصالة والسالم 

وأال نضيق عليه أشد الضيق الذي حصل له ، والذي حصل  ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ))النون إذ 

له من الضيق أشد ؛ ولكنه عليه الصالة والسالم الشك أن هذا ما قاله إال عن تأويل أو ما ظنه إال عن تأويل ؛ 



ىن عليها أن اخلوارج ليسوا كفارا ؛ وهذه مسألة مهمة وعليها بىن اإلمام أمحد رمحه اهللا يف إحدى الروايات عنه ب

ملاذا ؟ ألم استباحوا دماء املسلمني بتأويل ، هم يرون أم يتقربون إىل اهللا بقتل املسلمني ألم ال يرون أم 

على حق أي أن املسلمني ليسوا على حق ، فهم متأولة ؛ ومن العلماء من أطلق كفرهم بناء على األحاديث 

ون قالوا هذا يف اخلوارج املعينني الذين خرجوا على علي بن أيب طالب وليس كل خارجي الواردة فيهم واآلخر 

ذي غري قاصد ال هل، اجلاهلاجلا يكون كافرا ؛ فاملهم اآلن ويش اشرتطنا ؟ القصد ، وهذا من أهم الشيء .

ظنا منه أنه ليس حراما خمالفه ؛ وانتبهوا هلذه املسألة ترى مهمة جدا جدا ، القصد ؛ اجلاهل الذي يسجد الصنم 

ألنه عاش يف بلد الكفر وكان حديث اإلسالم فظن أن هذا ال يضر فهل نقول إنه كافر ألنه مشرك أو ال ؟ ال 

نقول هذا حىت نعلم أن هذا شرك فإذا أصر على ذلك وقال إنه وجد آبائه على ذلك صار كافرا ؛ الزنا حرام 

ه مل يعرف اإلنسان ، أسلم حديثا فإنه ال يكفر ألنه البد من العلم ؛ بإمجاع املسلمني ، فلو أنكر أحد حترميه ألن

وقال  وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال )) ((وهذا تدل عليه أحاديث كثرية وآيات كثرية ، قال اهللا تعاىل: 

إال  وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسوال يتلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى ((تعاىل: 

ومن الظامل ؟ الظامل الذي يفعل املخالفة عن قصد وعلم ؛ وأما من فعل عن جهل أو خطأ  وأهلها ظالمون ))

يف تأويل أو غريه فليس بظامل ؛ فالبد من مراعاة هذه األشياء لئال تزل القدم فتكفر من مل يكفره اهللا ورسوله ، 

أن من دعا رجال بالكفر  (ا جاء يف احلديث الصحيح وإذا كفرت من مل يكفر اهللا ورسوله باء الكفر عليك كم

أي رجع عليه ؛ عكس ذلك من ال يكفرون برتك األعمال أبدا  أو قال يا عدوا اهللا وليس كذلك حار عليه )

حىت ما جاء به الشرع ال يقرون به ، فيقولون إنه ال كفر إال باالعتقادات فقط ؛ وأما األعمال فليس فيها كفر ، 

قتل يرتك الصالة يرتك الزكاة يرتك احلج هو ال يكفر  ؛ وهذا خطأ ؛ ودائما احلق يكون بني طرفني يزين يسرق ي

نقيض إما إفراط وإما تفريط ، والواجب علينا أن نتعبد اهللا عزوجل مبا نذكر من أحكامه ومبا نفعل من شريعته ؛ 

ا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل ال تقولو  ((فال نذكر من أحكامه ما مل يذكره ، إذا كان اهللا يقول: 

فكيف بالذي يقول هذا كفر وهذا إسالم ، هذا أشد ألن الكفر يا  وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذب ))

وماله حالل وال  دمه حالل هإخوان يرتتب عليه أيش ؟ أحكام عظيمة ، يرتتب عليه أن هذا الذي حكم بكفر 

وإذا كان إماما جيب اخلروج عليه وما أشبه ذلك من األمور العظيمة ما يبقى معه زوجه وال يدفن مع املسلمني 

كملة تقال ، املسألة خطرية جدا ، مث مع ذلك هؤالء الذين يكفرون من مل يكفره اهللا ورسوله هم هي مسألة  

صغر كما يكفرون مباذا ؟ بقتاهلم املسلمني ، قتال املسلم كفر كما جاء يف احلديث الصحيح وإذا قلنا إنه كفر أ

   تدل عليه آية احلجرات قلنا ولكنه حيتمل أن



عليه أيش ؟ أحكام عظيمة ، يرتتب عليه أن هذا الذي حكم بكفره دمه حالل،  يرتتبألن الكفر يا إخوان 

وماله حالل ، وال يبقى معه زوجه ، وال يدفن مع املسلمني، وإذا كان إماما جيب اخلروج عليه ، وما أشبه ذلك 

ن يكفرون من مل من األمور العظيمة ؛ ما هي املسألة كملة تقال ، املسألة خطرية جدا ؛ مث مع ذلك هؤالء الذي

يكفره اهللا ورسوله ، هم يكفرون مباذا ؟ بقتاهلم املسلمني ، قتاهلم املسلمني كفر كما جاء يف احلديث الصحيح ؛ 

وإذا قلنا إنه كفر أصغر كما تدل عليه آية احلجرات ، قلنا ولكنه حيتمل أن تنجر به املعاصي والكبائر حىت يكفر  

جيب علينا أن ال نتقدم بني يدي اهللا ورسوله وأن ال نكفر من مل يكفره اهللا  كفرا أكرب ؛ فاملهم إن هذه املسائل

  ورسوله وأن ال حنج عن تكفري من كفره اهللا ورسوله ـ احلمد هللا ـ األمر إىل اهللا ما هو لنا وال لفالن وال لفالن .

يف مجيع األمور فهذا كفر  شيخ بارك اهللا فيك ! بعض الناس يقول: إذا كان احلكم بغري ما أنزل اهللا السائل :

  خبالف ما لو كان يف مسألة أو مسألتني فال يكفر بذلك فهل هذا صحيح ؟

كما قلت لكم ينظر هل هو عن قصد ، هل هو عن تأويل ، وهل أراد أن يستبدل شرع اهللا بشريعة  الشيخ :

د أن يضر احملكوم عليه ما له أخرى ؟ الناس خيتلفون ألن الذي حيكم بغري ما أنزل اهللا قد يكون ظلما يعين يري

غري هذا ؛ هذا معصية من املعاصي كما لو أخذ ماله بدون حكم ؛ أو يريد مصلحة لنفسه ، هو ال يريد أن 

يأخذ من احملكوم عليه شيئا لكن يريد مصلحة نفسه فيحكم بغري ما أنزل اهللا ، هذا أيضا ال يكفر بالشك ، هذا 

نزل اهللا غري راض حبكم اهللا هذا يكفر يعين أنكر شيئا ؛ وتارة حيكم بغري ما يكون فاسقا ؛ وتارة حيكم بغري ما أ

أنزل اهللا متأوال إما بنفسه وإما مبا يزين له ، ولنضرب هلذا مثال: بعض العلماء من املسلمني يقولون مسائل احلياة 

شبهات ما هي حجج  هذه جعلها مطلقا ، ينظر اإلنسان ما هو أصلح للناس ويفعل ، مث يستدلون بأشياء هي

فيقولون إن الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قدم املدينة ووجدهم يلققون النخيل فقال هلم: ما هذا ؟ كأنه 

يقول اتركوها ال تلققوها ؛ فرتكوها ففسد التمر ؛ فجاءوا إىل الرسول عليه الصالة والسالم وقالوا له: يا رسول اهللا 

علم بأمور دنياكم ) أخذ بعض الناس من قوله " أنتم أنعلم بأمور دنياكم " أم هذا الثمر فسد ؛ قال: أنتم أ

يعين الذي يرونه أنه من املصلحة يفعلونه حىت الربا االستثماري الذي يسمون ربا استثماري يقولون إنه جائز ألن 

ملصانع أو حيرث ا األراضي الرسول قال أنتم أعلم ؛ ومادام أن البنك يعطي هذا الفقري أمواال عظيمة ينشئ ا ا

أو يتجر ا فهو منتفع والفقري منتفع ، هذه مصلحة للطرفني ومادامت مصلحة للطرفني فإنه حالل ؛ فيستدلون 

مبثل هذا ؛ فإذا كان احلاكم جاهل باألحكام الشرعية وجاءته بطانة تلبس عليه األمور رمبا مييل إليها ؛ لكن جيب 

  ن هذا حرام وأنه ال جيوز ، وتقوم عليه احلجة . على أهل العلم أن يبينوا أ

  ذكرنا أن الشرط األول أن يكون اإلنسان قاصدا مبا قال أو فعل هل فيه شروط غري هذا ؟ السائل :



حقيقة أن الشرط الوحيد األكيد هو هذا الذي ذكرنا ، اجلاهل قد قصد العمل لكن ما قصد املخالفة ؛  الشيخ :

 احلنث يف األميان أن من حنث يف مينه جاهال أو ناسيا فال كفارة عليه كما قول قال: وهلذا كان قول الراجح يف

واهللا ال ألبس هذا الثوب ، مث وجد ثوبا معلقا فلبسه وال يدري أنه الثواب الذي حلف عليه فليس عليه شيء ، أو 

ما رأيكم يف املستهزئ أيكفر أم  لكن قد يقول قائل: نسي ؛ املهم أنه قد مجيع الشروط اليت تذكر تعود إىل هذا .

يكفر ، يكفر بنص القرآن ؛ فكيف يتفق هذا مع قولنا إنه يشرتط القصد ؛ نقول نعم إن املستهزئ قصد ،  ال ؟

قصد الفعل أو القول ؛ لكن مل يدري عما يرتتب عليه ، نظري ذلك أن إنسانا جامع يف ار رمضان يدري أنه 

   هذا الفعل كذا وكذا ولكن يعلم أنه حرام نقول جيب عليه الكفارة . حرام لكن ال يدري أنه يرتتب على

(( لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسال كلما جاءهم رسول بما أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ 

ثم ال تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أال تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اهللا عليهم 

عموا وصموا كثير منهم واهللا بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو المسيح بن مريم وقال 

المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا اهللا ربي وربكم إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه الجنة ومأواه النار وما 

وما من إله إال إله واحد وإن لم ينتهوا عما  للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة

يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفال يتوبون إلى اهللا ويستغفرونه واهللا غفور رحيم ما المسيح 

ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسول وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام انظر كيف نبين لهم اآليات 

  . ل أتعبدون من دون اهللا ما ال يملك لكم ضرا وال نفعا واهللا هو السميع العليم ))ثم انظر أنا يؤفكون ق

اجلملة هنا مؤكدة  (( لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

يعود إىل اهللا عزوجل ؛ وجاء  ا ))(( أخذنبثالثة مؤكدات وهي: القسم املقدر ، والالم ، وقد ؛ والضمري يف قوله: 

امليثاق هو  (( ميثاق بني إسرائيل ))وقوله:  ذه الصيغة تعظيما لنفسه تبارك وتعاىل ؛ ألنه أعظم العظماء .

العهد الثقيل كأنه وثق به املعاهد ؛ وقد بني اهللا يف هذه السورة ما هو العهد الذي أخذ عليهم وما هو العهد 

لئن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة  د أخذ اهللا ميثاق بني إسرائيل(( ولقالذي هلم عند اهللا فقال اهللا تعاىل: 

هذا العهد الذي أخذ عليهم  حسنا ألكفرن عنكم سيئاتكم ))وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم اهللا قرضا 

مخس مواد يف  (( لئن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتما اهللا قرضا حسنا ))

 (( ألكفرن عنكم سيئاتكم ))هذا امليثاق أخذه اهللا تعاىل على بين إسرائيل ؛ وجعل هلم عهدا على اهللا ما هو ؟ 

رسال منهم من كان من أويل العزم كموسى وعيسى ،  (( وأرسلنا إليهم رسال )) اهللا ميثاق بين إسرائيل .أخذ 

ومنهم من دون ذلك ، أرسل اهللا إليهم الرسل ؛ قد قال بعض العلماء وحتتمل اآلية أن العهد الذي أخذ اهللا على 



 فيكون يف قوله:  لقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل بين إسرائيل هو ما فطر اهللا اخللق عليه من توحيده تبارك وتعاىل

 (( أرسلنا إليهم رسالبالرسالة للجمع بني اإلميان باهللا واإلميان بالرسل ؛  (( وأرسلنا إليهم رسال ))بالتوحيد ، 

 ومل يبني اهللا تبارك وتعاىل عددهم ألن املهم اجلنس وليس العدد ؛ فماذا كان موقفهم من الرسل ؟ قال اهللا ))

أداة شرط وهي  (( كلما )) (( كلما جاءهم رسول بما ال تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ))تعاىل: 

تفيد أيش ؟ والشرطية يعين  (( كلما أضاء لهم مشوا فيه ))مع كوا شرطية تفيد التكرار ، انظر إىل قوله تعاىل: 

، هنا كلما جاءهم رسول فريقا كذبوا ؛ بعض املفسرين  أم ال ميشون إال أضاء هلم وكلما أضاء هلم مشوا فيه

زعم أن يف اآلية حذفا والتقدير: كلما جاءهم رسول مبا ال وى أنفسهم عصوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ؛ ولكين 

جة أرى أنه ال حاجة هلذا التقدير ، وإذا مل يكن حاجة للتقدير فإن تقديره يكون زيادة ال حمل هلا ؛ إذا فال حا

للتقدير بل نقول كلما جاءهم رسول مبا ال وى أنفسهم كذبوا فريقا من الرسل وقتلوا فريقا من الرسل ؛ فلننظر 

 (( جاءهم رسول بما ال تهوى )) شرطية تفيد التكرار . (( كلما ))قلنا إن  (( كلما جاءهم رسول ))إىل اآلية 

(( فريقا   كان رد فعلهم كما يقولون إما قتل وإما التكذيب .أي مبا ال تريده أنفسهم ومتيل إليه مل يستجيبوا بل  

أي كلما  (( كلما ))جواب الشرط ، جواب  (( كذبوا ))ومجلة  ((كذبوا ))وفريقا هنا مفعول مقدم لـ كذبوا ))

جاءهم رسول مبا ال وى أنفسهم كذبوا فريقا ؛ ومل يقل: كذبوه ؛ ألن منهم من كذب وجنا من القتل ومنهم من 

ومل يذكر اهللا تعاىل فريقا ثالثا وذلك لقلتهم  (( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ))تل ولن يقتل إال بعد أن يكذب ؛ ق

وهو اإلميان به يعين وفريقا يؤمنون به لكنه قليل وكما قلنا لكم فيما سبق إن القليل ال يعترب ؛ وهلذا يهمل ذكره 

رب ، رد خرب املخرب ، فإذا قال الفالن: قام زيد ، فقلت: مل يقم ؛ التكذيب هو رد اخل (( فريقا كذبوا ))دائما ؛ 

القتل معروفة وأتى بالقتل بكلمة  (( وفريقا يقتلون ))هذا تكذيب ؛ ألنك رددت اخلرب ، فهذا هو التكذيب ؛ 

على املاضي إشارة إىل استمرار قتلهم لألنبياء ألن الفعل املضارع يدل على االستمرار واملاضي يدل  (( يقتلون ))

واالنتهاء ؛ ورمبا يكون يف هذا ـ واهللا أعلم ـ إشارة إىل أم ال يزالون يقتلون األنبياء حىت آخرهم عليه الصالة 

يف هذه اآلية فوائد ؛ منها: تأكيد الكالم ، تأكيد الكالم  والسالم وهو حممد صلى اهللا عليه وعلى أله وسلم . 

(( لقد أخذنا ميثاق بني ملخرب به صادقا ؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: بالقسم وغريه من املؤكدات ولو كان ا

 فإن قال قائل: أليس اهللا تعاىل أصدق القائلني ال توكيد ؟  فأكد اهللا كالمهم بالقسم والالم وقد . إسرائيل ))

كالم ملقتضى فاجلواب: بلى ؛ لكن القرآن الكرمي نزل بلغة العرب ومطابقة الكالم ملقتضى احلال ألن مطابقة ال

احلال هو البالغة ؛ فإذا كان كذلك فالقرآن أبلغ الكالم ؛ فإذا اقتضت احلال أن يؤكد الكالم أكد ؛ وهنا احلال 

 تقتضي التأكيد ؛ ملاذا ؟ لتقوم احلجة على بين إسرائيل بأن اهللا تعاىل أخذ منهم امليثاق وانقسموا إىل فريقني .



 تعاىل أخذ امليثاق على بين إسرائيل ومل يقتصر على ذلك إذا قلنا إن املراد ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا

ويتفرع على هذه الفائدة: رمحة اهللا تبارك وتعاىل بعباده وأنه مل  بامليثاق الفطرة بل أرسل إليهم رسل تأييدا للفطرة .

ومن فوائد اآلية الكرمية:  .يكلهم سبحانه وتعاىل إىل ما علمهم بفطرهم بل أرسل إليهم الرسل لتؤكد ذلك 

بنو إسرائيل فيهم رسل  (( وأرسلنا إليهم رسال ))حكمة اهللا تعاىل يف إرسال الرسل أفرادا ومجاعات ؛ لقوله: 

متعددة فمثال ابراهيم ولوط كانا يف زمن واحد ، ويوسف وأبوه يف زمن واحد ، ويعقوب وإسحاق يف زمن واحد ؛ 

وآله وسلم ال ميكن أن يكون فيه نبيان أو رسوالن ؛ ملاذا ؟ ألنه خامت األنبياء  لكن ببعثة النيب صلى اهللا عليه

(( ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: نقض بين إسرائيل للعهد ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله:  عليهم الصالة والسالم .

ومن فوائد اآلية الكرمية: التحذير مما فعلت بنو إسرائيل  وحينئذ مل يقوموا بالعهد . فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ))

من تكذيب الرسل والعدوان عليهم ؛ ألن اهللا مل يقص عليهم قصص األنبياء وقومهم لنعلمها تارخييا فقط بل 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  . (( لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب ))لنعترب ا كما قال تعاىل: 

(( كلما جاءهم رسول بما ال تهوى أنفسهم فريقا كذبوا إسرائيل ال تؤمن إال مبا وافق أهواها ؛ لقوله:  بين

ومن فوائدها: أن املتكلمني الذين بنوا أصول عقيدم على العقل كاملعتزلة واجلهمية واألشعرية  .وفريقا يقتلون )) 

ال يرون كذبوه إن استطاعوا إىل ذلك سبيال أو حرفوه إن  وأمثاهلم فيهم شبه من اليهود فإم إذا أتاهم النص مبا

مل يستطيعوا إىل ذلك سبيال ؛ ألم يرون مرجع ما أخرب اهللا به عن نفسه العقل ؛ فإذا جاء النص مبا ال يهواهم 

حسب عقوهلم كذبوه ، كذبوه وأنكروه إن استطاعوا التكذيب ؛ ومن الذي ادعوا أنه كذب أخبار اآلحاد 

الثابتة يف الصحيحني وغريمها ؛ يقولون أخبار اآلحاد ال ميكن أن تثبت ا عقيدة ألا خرب واحد و الصحيحة 

اخلرب الواحد يلحقه الظن والظن ال ميكن أن تبىن عليه عقيدة ؛ فإذا يرد أكثر األحاديث الواردة يف الصفات ألنك 

حكام كاألوامر والنواهي ؟ سيقولون نعم ، فنقول تراها أخبار آحاد ؛ مث نقول هلم هل تقبلون خرب الواحد يف األ

قبولكم ذلك مع أن اخلرب يدل على وجوب أو حترمي أو كراهة أو استحباب وهذا البد منه مبعىن البد أن تصلي 

وأنت تعتقد أا فريضة واجب وهذه عقيدة ؛ لكن هذه عقيدة فيما فرض على اإلنسان أو فيما طلب من 

أثبت اهللا لنفسه ؛ وعليه فنقول حىت أخبار األحكام تستلزم العقيدة إذ أن كل حكم  اإلنسان وتلك عقيدة فيما

البد أن يعتقد الوجوب أو االستحباب أو الكراهة أو التحرمي ؛ املهم أن أهل الكتاب الذين ردوا ما ال تقتضيه 

ومن فوائد  وقتلوا فريقا . عقوهلم يشبهون بين إسرائيل الذين إذا جاءهم رسول مبا ال وى أنفسهم كذبوا فريقا

ومن  اآلية أيضا: احلذر من هواء النفس وأن هوى النفس قد يؤدي إىل هالك وإىل فعل ما يقبح شرعا وعقال .

(( فريقا فوائد اآلية الكرمية: أن بين إسرائيل فريقا منهم كذبوا الرسل وفريقا يقتل الرسل وال يبالون بذلك ؛ لقوله: 



(( أن  ؛مبعىن ظنوا  (( وحسبوا أال تكون فتنة )) (( حسبوا ))مث قال اهللا عزوجل:  . كذبوا وفريقا يقتلون ))

فتح النون ؛ فعلى قراءة الضم تكون "  :ضم النون ، والقراءة الثانية :فيها قراءتان: القراءة األوىل ال تكون فتنة ))

يف حمل رفع خربها ؛ وعلى  "تكون ال " أن " خمففة من الثقيلة ، ويكون امسها ضمري الشأن حمذوف ؛ ومجلة 

؛ أفهمتم ؟ أقول  قراءة النصب تكون " أن " مصدرية و " ال " نافية ؛ وتكون فعال مضارعا منصوبا بأن املصدرية

بفتح النون ؛ فعلى قراءة الضم تكون " أن " خمففة  (( أال تكون ))بضم النون ،  (( أال تكونوا ))فيها قراءتان: 

خربه ؛ أواضح هذا ؟ نعم ؛ وعلى قراءة النصب  (( تكونوا ))ضمري الشأن حمذوف ومجلة من الثقيلة وامسها 

تكون " أن " مصدرية و" ال " نافية وتكون فعل مضارع منصوب بأن ؛ فهنا سلط العامل على ما بعده مع 

الرفع ؛ وإذا كان ما الفصل بال الناهية ؛ حينئذ ينبغي لنا أن نتكلم أن " أن " إذا كان ما قبلها علما فإنه جيب 

قبلها يفيد الظن جاز الوجهان ، وإذا كان ما قبلها ليس علما وال ظنا وجب النصب ؛ فمثال تقول: يعجبين من 

الطالب أال جيادل ، كيف نقرأها اآلن ؟ نقرأ " أال جيادل " بالنصب يتعني ؛ إذا صار الظن تقول: علمت أال 

 (( حسبوا ))قيلة ،إذا كان الظن جاز فيها وجهان ؛ يف اآلية الكرمية: يكونوا كذا ، وتكون " أن " خمففة من الث

أي  (( وحسبوا أال تكون فتنة )) (( وحسبوا أال تكون فتنة ))ظن ولذلك جاز الوجهان: النصب ، والرفع: 

عليهم حسبوا أال يكون من جراء فعلهم هذا وهو التكذيب والقتل أال تكون فتنة أي أال يفتنوا بتسليط األعداء 

(( ثم تاب  فال يسمعون .عموا عن احلق فال يرونه ، وصموا عن  (( فعموا وصموا )) فاستمروا يف طغيام .

بعد أن أراهم شيئا من العذاب تاب اهللا عليهم ، مث رجعوا لكن مل يرجع كلهم بل بعضهم انتفى  اهللا عليهم ))

فصار  (( ثم عموا وصموا كثير منهم ))وهلذا قال: ذه الفتنة اليت تاب اهللا عليهم بعضها وبعضهم استمر ؛ 

(( عموا وصموا  بنو إسرائيل أوال عموا وصموا مجيعا مث تاب اهللا عليهم مث رجعوا ، ليس كلهم رجع ولكن البعض 

قال بعض أهل  (( واهللا بما يعلمون بصير )) والذين مل يعموا ومل يصموا قليل ، كثري منهم . كثير منهم ))

(( وقفينا إلى بني إسرائيل في أهل الكتاب لتفسدن في العلم: إن هذا هو ما ذكره اهللا تعاىل يف سورة اإلسراء 

األرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أوالهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا 

عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن  خالل الديار وكان وعدا مفعوال ثم رددنا لكم الكرة

أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوئوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما 

لكن سياق اآلية يف اإلسراء ال يناسب ما يف هذه السورة ؛ فالذي يف  دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ))

ورة أم قتلوا وكذبوا وظنوا أن ال يكون هلا أثر ولكن كان هلا أثر ؛ ما هذا األثر ال ندري واهللا أعلم ، بعد هذه الس

هذا األثر ما الذي حصل منهم ؟ عموا وصموا كثري منهم يف هذه الفتنة يعين عموا عن احلق وصموا عنه ؛ وليس 



 عليهم ووفقهم اهلداية مث عموا وصموا بعد ذلك كثري املراد عمت أعينهم الباصرة وآذام السامعة ؛ مث تاب اهللا

واملقصود فيه مصلحة منهم ؛ وليس بالزم أن نعرف ما أفهم اهللا يف القرآن ، ما أفهم اهللا يف القرآن قد يكون 

قال بعض الناس إا فاعل  (( ثم عموا وصموا كثير منهم )) (( كثير منهم ))من حيث هي ؛  معرفة القصة

وأن الواو يف " عموا وصموا " حرف دال على اجلمع فقط كهو يف قولك: عليكم ، عليهم ؛ عمي وصم ، 

فاحلرف دال على اجلمع ؛ فالواو يف " عموا وصموا " حرف دال على اجلمع وهو خالف املشهور باللغة العرب 

ن " كثري " بدل من الواو ويعرب عن هذه اللغة بـ" أكلونا الرباغيث " وقيل: إن الواو فاعل يف " عموا وصموا " وأ

بدل بعض بالكل ، وهذا هو األقرب ، هذا هو األقرب أن اهللا تعاىل عمم أوال مث أبدى بأم كثري أو كلهم ؟  

(( ثم عموا وصموا كثير منهم واهللا كثري ؛ وحينئذ نقول القرآن الكرمي مل يكن على لغة " أكلونا الرباغيث " 

البصري هنا حتتمل يعين تشمل معنيني: املعىن األول: البصري  (( بصير )): قول اهللا تعاىل بصير بما يعملون ))

بالعني عزوجل ، والثاين: البصري بالعلم ؛ وقد مجع املعنيان يف حق اهللا عزوجل ، هو بصري مبا يعملون العباد وال 

يرى ، وكالمها يعلم  خيفى عليهم وبصري مبا يعملون يعلمه ألن املعمول قد يكون ذا جسد فريى أو غري جسد فال

 أو ال ؟ يعلم ؛ فإذا نقول بصري يشمل معنيني بصري مبعىن الرؤية ، بصري مبعىن العلم ؛ أيهما أعم ؟ الثاين أعم .

يف هذه اآلية الكرمية: أن من غباوة بين إسرائيل أم يظنون أال تقع فتنة مع كوم يقتلون الرسل ويكذبون فريقا 

ومن فوائدها:  اوة وعلى أن قلوم قد طبع عليه ـ والعياذ باهللا ـ فال متيز بني األشياء .منهم ؛ وهذا يدل على الغب

التحذير من األمن من مكر اهللا ، وأن ذلك من خلق اليهود: أن يأمن اإلنسان من مكر اهللا ويظن أنه مبعصيته ال 

ية الكرمية: أن اهللا قد يتوب على املرء ومن فوائد اآل . (( وحسبوا أال تكون فتنة ))يعقبها عقاب ؛ لقوله تعاىل: 

ومن  بعد أن ذكر أم عموا وصموا .(( ثم تاب اهللا عليهم )) بعد عماه وصممه ؛ من أين تؤخذ يا أخ ؟ 

شئت فقل يتوب على من شاء من  فوائد اآلية الكرمية: رأفة اهللا تعاىل بعباده ، وأنه يتوب على من تاب ، وإن

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان بعد التوبة ورفع الفتنة عنه قد ال يشعر هذه الفتنة  عباده تفضال منه وكرما .

(( فلو ال إذ جاءهم وهذا يشبه قوله تعاىل:  (( ثم عموا وصموا كثير منهم ))ويعود إىل عماه وصممه ؛ لقوله: 

ها: احلذر من بطر النعمة ومن .بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون )) 

ومن فوائد اآلية الكرمية:  .(( واهللا بصير بما يعملون )) بالعود إىل الفسوق والكفران ؛ ألن اهللا هددهم بقوله: 

قال اهللا تبارك  موصولة تفيد العموم . (( يعملون ))بيان عموم علم اهللا عزوجل بكل عمل فإن كلمة " ما " يف 

هذه مؤكدة بثالثة مؤكدات:  قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم )) (( لقد كفر ))(( لقد كفر الذين وتعاىل: 

على عادة اللسان العريب يف تأكيد ما يستحق التأكيد وإال  القسم املقدر ، والالم ، وقد ؛ وأكد اهللا تعاىل ذلك



ليس خرب جمردا بل هو خرب وحكم وحىت إذا قلنا إنه  (( لقد كفر الذين ))، مث هذا أيضا  فخرب اهللا عزوجل حق

(( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو حكم عليهم بكفر فهو مؤكد لئال يعارض معارض فيقول ليس هذا بكفر ؛ 

(( قالوا إن من هؤالء ؟ هؤالء النصارى الذين مل يناصروا عيسى ومل يكونوا من حوارييهم ،  المسيح ابن مريم ))

نسأل اهللا العافية ـ والشبهة اليت أحدثها الشيطان هلا أنه خلق بال أب ؛ والعجب  لمسيح ابن مريم ))اهللا هو ا

أم يقولون إن اهللا هو املسيح ابن مرمي مث يقولون إن عيسى بن مرمي ولد بغي فيقفونه من وجه يقفون أمه من 

كلمة: " هو   اهللا هو المسيح ابن مريم )) (( قالوا إنوجه وينزهون أمه ويعلوا من وجه آخر ـ حسب زعمهم ـ 

" ضمري فصل وضمري الفصل له ثالث فوائد من يعرفها ؟ تأكيد ، واحلصر ، والفصل بني اخلرب والصفة ، التمييز 

" هو " ضمري فصل يفيد أن هؤالء  (( إن اهللا هو المسيح ابن مريم ))بني كون ما بعده خربا أو صفة ؛ هنا 

سيح ، ويفيد حصر اهللا عزوجل باملسيح وأنه ال يتعدى ، ويفيد أن املسيح خرب وليس بصفة ؛ أكدوا أن اهللا هو امل

املسيح وصف لرجل من أولياء اهللا ورجل من أعداء اهللا ، الرجل الذي من  (( إن اهللا هو المسيح ابن مريم ))

 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أولياء اهللا عيسى بن مرمي، والرجل الذي من أعداء اهللا الدجال ؛ وقد مساه النيب

مسيحا حيث أمرنا أن نستعيذ باهللا من املسيح من فتنة املسيح الدجال ؛ وأما تكايس بعضهم يعين بطلب 

الكيس وقول: وقوله إن الدجال يسمى املسيخ باخلاء فهذا باطل ؛ ألن أعلم الناس به مسى املسيح وال مانع من 

لكن خيتلف املمسوح ، عيسى بن مرمي كان ال يسمح ذا عاهة إال برئ (( أن يوصف هذا باملسيح وهذا باملسيح 

يربئ األكمه واألبرص بإذن اهللا )) واملسيح الدجال ممسوح العني ، أعور العني ، خبيث املنظر ؛ ففرق بني هذا 

الم إىل هي ابنة عمران ونسب عليه الصالة والس (( مريم ))وهذا ، وكالمها مسيح مشتق من املسيح ؛ وقوله: 

أمه ألنه ليس له أب وإمنا أمر اهللا جربيل أن ينفخ يف فرج مرمي روحا فنفخ فيها روح وهو عيسى عليه الصالة 

يف إعراا وجهان: الوجه األول أا  (( وقال المسيح ))قوله:  (( وقال المسيح يا بني إسرائيل )) والسالم .

يتعني تقدير " قد " ويكون املعىن: لقد كفر الذين قالوا إن  حال ؛ وبناء على هذه احلال يتعني تقدير " قد " ،

ويكون اهللا هو املسيح ابن مرمي وقد قال املسيح يا بين إسرائيل ، يعين كذم ؛ والوجه الثاين: أن الواو للعاطفة 

مجلة فتكون هذه اجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات ؛ ألا معطوفة على  (( كفر ))معطوف على  (( قال ))قوله: 

مؤكدة بثالثة مؤكدات ، ويكون املعىن: لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي ولقد حال املسيح ابن 

مرمي يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا ريب وربكم ؛ والتقدير األول أبلغ ؛ ألن املسيح الذي وصف بأن اهللا رد على هؤالء 

(( يا بني إسرائيل اعبدوا اهللا أنه عليه الصالة والسالم عبد ، فقال:  الذين وصفوه ، كفروا وقد قال هلم وبني هلم

  . ربي وربكم ))



  اليهود القدامى أغبياء فهل هذا الوصف الزم هلم اآلن يف الزمن احلاضر ؟ السائل :

ا قول هؤالء أغبياء، أغبياء باعتبار فهم احلق ، ما هو أغبياء باعتبار الذكاء ؛ واجعل على بالك دائم الشيخ :

شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف املتكلمني قال: إم أعطوا فهوما وما أعطوا علوما أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء ؛ واذكر 

قول اهللا تعاىل عن الكفار مع أم أذكياء: إم ال يعقلون ؛ فهؤالء يف الواقع هم أغبياء باعتبار الشرع ، يعين 

  هلم " عيسى هو اهللا " جهالة عظيمة ؛ وهلذا وصفهم بالضالل.أدىن واحد عامي من املسلمني يعرف إن قو 

   ؟ (( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ))ما معىن قوله تعاىل:  السائل :

 



 ؟ (( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ))ما معىن قوله تعاىل:  السائل :

يعين كذبوا الرسل ، بعضهم كذبوا الرسل وبعضهم قتلوا . السائل: الذي بعده ؟ الشيخ: الذي بعده  الشيخ :

  السائل: ما هو يف سياق واحد ؟ الشيخ: بلى لكن مستقل عنه . ؟ ويش مستقل

 (( ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ))ما رأيكم فيمن فسر الفرج يف قوله تعاىل عن مرمي:  السائل :

  جيب الدرع ؟

 (( وأحصنت فرجها ))ملاذا حنرف ؟  ؛ الشيخ:الفرج املعروف  السائل: ؟ وما املراد به يف اللغة العربية الشيخ :

السائل: هذا من باب بالغة القرآن ؛ ال أبدا  مشكلة يعين ما أحصنت إال جيب الدرع والفرج جيب حقيقي ؟

هو الذي قد يقال ال يلزم أن جربيل عليه السالم  (( نفخنا فيه من روحنا ))هذا من باب غباء والت . ز؛ اآلن 

فتح ثوا ونفخ يف الفرج نفسه ، ما يلزم ؛ قد ينفخ من اجليب ويصل إىل الفرج ؛ لكن طريق احلمل هو الفرج 

  يب .الشك ، ليس اجل

ما قولكم يف احلديث الذي يف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم رأى الدجال يطوف  السائل :

  بالبيت والدجال مل يأت بعد ؟

ويش وجه احلديث ألن الرأيان فيها واحد ؛ لكن الرسول عليه الصالة والسالم مل يرى  يقال ما أدري الشيخ :

سيأيت فيما بعد وهو ممنوع من دخول مكة ؛ وهلذا احتج ابن صياد بأنه ليس  الدجال بعد الرسول ألن؛ حقيقة 

  املسيح الدجال بأنه يف املدينة وذاهب إىل مكة .

  هل كل صفة ثبتت أا لليهود والنصارى يف الكتاب والسنة أا ثابتة هلم إىل يوم القيمة ؟ السائل :

عاهلم قد يكون يف وقت نزول القرآن أو قبلهم مما يعلمها أما أفعاهلم فال تستمر يعين ما ذكر من أف الشيخ :

املوجودون يف وقت نزول القرآن ويتغري كما اآلن دين بين إسرائيل الذي هم عليه اآلن ليس هو دين الذي جاء به 

 عيسى وال جاء به موسى ؛ السائل: مثل ماذا من األفعال ؟ الشيخ: أفعاهلم ؟ السائل: نعم ؛ الشيخ: اقرأ مثاال

  مما عندهم اآلن ما يكتبون مؤلفة جتدن فيها خمالفة ملا نقل اهللا عنهم يف أفعاهلم .

فيمن جاء من اليهود بعد بعثة النيب صلى  (( ثم عموا وصموا كثير منهم ))أال يكون قول اهللا تعاىل:  السائل :

  اهللا عليه وآله وسلم ؟

ط عليهم العدو أو رمبا يكون هذا أو قبله أيضا ، رمبا يكون هذا أو قبله من بين إسرائيل الذين سل الشيخ : 

  والقحط وغري ذلك . أصابتهم اجلدب

  ال ما يصلح ، الرسل كتب عاهدهم ملا وصل املدينة كتب بينه وبينهم عهد لكن نقضوا العهد .   الشيخ :



  

كفر الذين قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني   (( لقدأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

إسرائيل اعبدوا اهللا ربي وربكم إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 

  أنصار )) .

فما هو  بني إسرائيل ))(( لقد أخذنا ميثاق أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  امليثاق الذي أخذ اهللا على بين إسرائيل ؟

: (( لقد أخذ اهللا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر امليثاق الذي أخذه اهللا هو يف قوله تعاىل : الطالب

  . )). نقيبا ..

  مثل من ؟ (( وأرسلنا إليهم رسال ))قوله:  الشيخ :

  مثل عيسى وموسى ؛  الطالب :

   ؟؟ تأكد  كيف موسى وعيسى مرسالن إىل بين إسرائيل الشيخ :

  متأكد  الطالب :

  ويش دليلك ؟  الشيخ :

ى قوله موسيف و  ، (( وقال المسيح عيسى يا بني إسرائيل ... ))منها قوله تعاىل عن عيسى:  الطالب :

   عزوجل عن موسى وفرعون ,

  ويف سورة الصف ؟ الشيخ :

ومعروف أن " كلما "  رسول بما ال تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون )) (( كلما جاءهم  الشيخ :

  شرطية تفيد التكرار؛  الطالب :

  أين الشرط وأين جواا ؟  الشيخ :

  هذه جواب الشرط؛  (( فريقا كذبوا ))وجواب الشرط:  (( جاءهم رسول ))الشرط:  الطالب :

  وقيل ؟ 

  وقيل: فعل حمذوف ، وهذا ال حاجة إليه ؛  الطالب :

  ألن الكالم يستقيم بدونه . الشيخ :

) حيث جاء بالفعل املضارع بالقتل وجاء باملاضي (( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون )ما احلكمة يف قوله:  الشيخ :

  التكذيب ؟



ءهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يفيد االستمرارية وإم لو جاءهم بعد ذلك رسول لقتلوه فقد جا الطالب :

  وحاولوا قتله يف تقدمي الشاة املسمومة .

  فيها قراءتان ما مها ؟ (( وحسبوا أال تكون فتنة ))قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؛  (( وأال تكون ))و (( أن ال تكون )) الطالب :

  بفتح النون  (( أن ال تكون )) الشيخ :

  بضمها . (( أال تكون ))و الطالب :

  ما وجه القراءتني ؟  يخ :الش

على قراءة النصب تكون " أن " مصدرية و" ال " نافية وهي فعل مضارع منصوب بأن املصدرية ؛  الطالب :

  " أن " خمففة من الثقيلة وامسها ضمري الشأن وتكون خربه . (( أال تكون ))وعلى قراءة 

  أشرنا إىل قاعدة يف " أن " ؟أشرنا يف ضم أو عند الكالم على هاتني القراءتني  الشيخ :

لظن ففيه وجهان: الرفع إذا سبقها العلم يتعني الرفع وتكون " أن " خمففة من الثقيلة ؛ وإذا سبقها ا الطالب :

  ؛ وإذا مل يثبت ال علم وال ظن يتعني النصب وتكون أن مصدرية .والنصب 

  مثل فيما جيب فيه النصب ؟ الشيخ :

  الطالب أال جيادل ؛ قولك: يعجبين من   الطالب :

  ما جيوز أن تقول: ال جيادل ؟ الشيخ :

  ومثال ما بعدها العلم ؟  الشيخ :

  . (( أفال يرون أال يرجع إليهم قوال )) الطالب :

  ومثاهلا بعد الظن اليت جيوز فيها وجهان ؟  الشيخ :

  اآلية ؛  الطالب :

  أي آية ؟  الشيخ :

  ؛  (( وحسبوا أال تكون فتنة )) الطالب :

  صحيح . الشيخ :

  ما هي الفتنة اليت حسبوا أال تكون ؟ الشيخ :

   (( واتقوا فتنة ))عبارة عن عذاب أي عذاب يعاقون به كما قال تعاىل:  الطالب :

  . (( ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ))أي عذابا  الشيخ :



  هو ؟ما  (( فعموا وصموا كثير منهم ))يف اآلية إشكال يف قوله:  الشيخ :

  ؛  (( كثير ))اإلشكال وجود فاعلني وهو أنه أتى بالضمري واو اجلماعة مث أتى بقوله:  الطالب :

  يعين فاعلني لفعل واحد ؟ أيش اجلواب ؟  الشيخ :

والواو عالمة  (( كثير ))اجلواب إما أن يقال إنه على لغة " أكلوين الرباغيث " فيكون الفاعل هو قوله:  الطالب :

  للجمع ، وهذه على لغة غري مشهورة .

  وهل يصح أن نقول ا يف القرآن ؟  الشيخ :

  رجحنا أنه ال يصح ؛  الطالب :

  نعم رجحنا أنه ال يصح ألن القرآن باللسان العريب مبني ؛  الشيخ :

  بدل البعض من الكل ؛  (( كثير ))كون تالوجه الثاين أن يكون الضمري الواو فاعال و  الطالب :

  وهذا أصح ؛ وحينئذ مل يكون فاعالن لفعل واحد. الشيخ :

  ما املراد بالبصري هنا ؟ (( واهللا بصير بما يعملون ))قوله عزوجل:  الشيخ :

  يشمل األمرين: بصر العني وبصر العلم . الطالب :

  ؟ هل يشمل الفعل والقول أو الفعل فقط (( بما يعملون ))قوله:  الشيخ :

  يشمل القول والفعل ؛  الطالب :

  كيف كان القول عمل ؟  الشيخ :

   ألنه عمل اللسان ؛ الطالب :

   لكن ال يكون القول فعال ألن الفعل خاص باجلوارح .  الشيخ :

(( وقال المسيح يا وهذه أخذناها ،  (( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم ))قال اهللا تعاىل: 

ذكرنا أنه جيوز أن تكون اجلملة حالية ؛ وعلى هذا يتعني تقدر " قد " أي وقد قال املسيح ؛  إسرائيل ))بني 

((  يعين ولقد قال هلم املسيح . (( لقد كفر ))وجيوز أن تكون الواو عاطفة ويكون " قال " معطوفة على قوله: 

إشارة إىل بالهتهم  ، نداء (( يا بني إسرائيل ))وقوله:  وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا اهللا ربي وربكم ))

(( يا بني إسرائيل اعبدوا اهللا ربي وربكم )) (( إال به ؛ وال ينتبهون  وغفلتهم وأم ال خياطبون إال بالنداء

فعل أمر من العبادة ؛ والعبادة تطلق على شيئني ؛ األول فعل العابد ، والثاين مفعول العابد ؛ فعلى  أعبدوا ))

ول فعل العابد نقول هي التذلل هللا عزوجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وعلى الثاين نقول هي اسم جامد األ

لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة و الباطنة ؛ فمثال يصح أن نقول: إن فعل املصلي عبادة 



بد ، أي مذلل مسهل ميسر ، فمثال املسفلت ويصح أن نقول: إن الصالة عبادة ؛ وأصلها من قوهلم: طريق مع

(( فاعبدوا اهللا ربي وربكم )) (( نسميه طريقا معبدا ؛ الطريق الذي يسفلت ومل يغط نسميه ليس طريقا معبدا ؛ 

(( هنا األليق أن جنعل العبادة مبعىن فعل العابد أو مبعىن مفعوله ؟ األقرب هنا لفعل العابد ؛  اعبدوا اهللا ))

ذكر العبادة مث ذكر العبودية إشارة إىل أن الربوبية تستلزم األلوهية أي أن توحيد الربوبية   ربي وربكم ))اعبدوا اهللا

يستلزم توحيد األلوهية فمن أقر هللا عزوجل بالربوبية لزمه أن يقر بالعبادة ألن الرب جيب أن يكون معبودا ألن له 

بدأ بنفسه ليعرتف عليه  (( ربي وربكم ))وقوله:  . شرع األمر ، له احلكم ؛ فإذا كان كذلك جيب أن يعبد كما

وليس ربا كما يقولون ؛ وقوله: (( اعبدوا اهللا )) مر علينا كثريا بالنسبة لكلمة " الصالة والسالم بأنه عبد مربوب 

اهللا " أن أصلها اإلله ؛ لكن حذفت اهلمزة يف " الناس " من " األناس " ، وكما حذفت اهلمزة يف " شر " من " 

نا كثريا أنه هو اخلالق الرب أيضا سبق ل (( اعبدوا اهللا ربي وربكم ))أشر " ، ويف " خري " من " أخري " ؛ 

هذا من باب التحذير ، اجلملة هنا استئنافية للتحذير  (( إنه من يشرك باهللا )) املالك املدبر الذي له السلطان .

أي منعه منها ؛ ألن التحرمي مبعىن  (( فقد حرم اهللا عليه الجنة ))بأن يعبد غري اهللا  (( إنه من يشرك باهللا ))، 

 (( حرم ))م ، املدينة حرام ، ومنه حرمي البئر أي ما قرب منها ملنع الناس من متلكه ؛ فإذا املنع ؛ ومنه مكة حرا

أي دخوهلا ؛ واجلنة هي الدار اليت أعدها اهللا تعاىل ألوليائه ـ جعلين اهللا  (( حرم اهللا عليه الجنة ))مبعىن منع 

بشر ؛ وماذا يكون إذا حرم اهللا عليه اجلنة  وإياكم منهم ـ فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب

أي الذي يأوي إليه كما يأوي اإلنسان إىل منزله ، النار وهي الدار اليت  (( ومأواه النار ))أين يكون ؟ قال: 

أعدها اهللا ألعدائه اليت وقودها الناس واحلجارة عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما 

ال يعجزون عنه ،   (( ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ))فقد مجع اهللا بني القوة واالمتثال  يؤمرون ؛

كلما أمروا به فهم قادرون عليه ، مث مع ذلك ليسوا قادرين عليه على وجه الضعف بل هم غالظ شداد ـ أجارنا 

(( وما أشار عليه الصالة والسالم بقوله:  (( ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ))اهللا وإياكم منها ـ 

إن كانت هذه اجلملة من قول عيسى ؛ وإن كانت من قول اهللا فهي بيان استحقاقهم  للظالمين من أنصار ))

(( إن الشرك لظلم عظيم لدخول النار ، وأم إمنا استحقوا لدخول النار لكوم ظلمة لشركهم قال اهللا تعاىل: 

هنا هل ميكن أن نقول  (( وما للظالمين من أنصار ))وقوله:  . كافرون هم الظالمون ))(( والوقال تعاىل:  ))

إنه إظهار يف موضع اإلضمار يعين مبعىن أنه لو كان يف غري القرآن لقيل: إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه 

من أجل أن   موضع اإلضماراجلنة ومأواه النار وما له من أنصار ؟ ميكن ، ميكن أن يقال هذا ؛ لكن أظهر يف

ينسحب من هؤالء وصف الظلم أي أم ظلموا ، ومن أجل التعميم أي أن النار ليست هلؤالء فقط بل لكل 



أي من مانعني العذاب عنهم ؛ ألن الناصر هو  (( من أنصار ))وقوله:  (( وما للظالمين من أنصار ))ظامل 

آلية الكرمية: نص صريح يف كفر الذي قالوا إن اهللا هو املسيح يف هذه ا الذي مينع العدو عنك ويساعدك عليه .

فإن  (( لقد كفر ))ومن فوائدها: توكيد احلكم مبا يدفع الشك ؛ لقوله:  . (( لقد كفر ))ابن مرمي ؛ لقوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن ألفاظ القرآن الكرمي يؤتى ا  اجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات: القسم ، و الالم ، وقد .

غالبا حبكم عام ، قصدي أحكام القرآن يؤتى ا غالبا حبكم عام ؛ مبعىن لو شاء اهللا تعاىل لقال: لقد كفر 

يل سواء كانوا من بين إسرائ (( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم ))النصارى ؛ لكن اهللا قال: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ال كفر إال بعد قيام احلجة ؛ بناء على أن  الذين هم النصارى أو من غريهم .

(( وقال المسيح يا بني إسرائيل حالية يعين أم كفروا وقد بني هلم األمر  (( وقال المسيح ))الواو يف قوله: 

على غريه غري مقبول ؛ ألم ادعوا أن اهللا هو املسيح وعيسى بن  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن إقرار اإلنسان . ))

فأنا ليست إهلا تعبدونين بل أنا وأنتم على حد سواء كلنا  (( اعبدوا اهللا ربي وربكم ))مرمي أنكر ذلك، قال: 

سالم، حيث ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: املنقبة والشرف العظيم للرسل عليهم الصالة وال مربوبون هللا عزوجل .

(( وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا اهللا ربي وربكم أنكر عيسى أن يكون هو اهللا يف هذه اجلملة العظيمة: 

وهذا مقام الرسل وأتباعهم الذين ال يريدون العلو يف األرض وال الفساد ، وانظر إىل قول الرسول عليه الصالة  ))

: ( أجعلتني هللا نداء ؟ بل ما شاء اهللا ل أقر هذا ؟ ال، أنكر وقالوالسالم حني قيل له: ما شاء اهللا وشئت ؛ ه

) وهكذا أتباع الرسول عليهم الصالة والسالم ال يريدون من الناس أن ينزلوهم فوق منزلتهم اليت أنزهلم اهللا  وحده

 لخلق وتواضعا للحق .عزوجل بل إن أتباع الرسل كلما أنعم اهللا عليهم باإلتباع ازدادوا تواضعا ، ازدادوا تواضعا ل

أن الرسل عليهم الصالة والسالم يأمرون بعبادة اهللا يف كل  من فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب العبادة يعين مبعىن

ومن فوائدها: إقامة احلجة على أهل الشرك ، حيث أشركوا مع أنه  . (( اعبدوا اهللا ربي وربكم ))ملة ؛ لقوله: 

ن يف الربوبية إطالقا ، فهي ال تسمع وال تبصر وال تنفع وال تضر ، أموات غري رم وأن األصنام ليس هلا شأ

ومن فوائد اآلية الكرمية: االستدالل امللزم للخصم وأنه ينبغي لإلنسان عند اادلة أن يتبع أوضح األدلة  أحياء .

ا اهللا ما لكم من إله غريه ؛ مل يقل مثال: اعبدو  (( اعبدوا اهللا ربي وربكم ))وأشدها إلزاما للخصم ؛ لقوله: 

(( يا أيها الناس إلزاما هلم بعبادته ألم يقرون بالربوبية ؛ وهذا كقوله تعاىل:  (( اعبدوا اهللا ربي وربكم ))قال: 

إلزاما هلم بالعبادة ألن اهللا هو  (( اعبدوا ربكم ))فقال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم )) 

حيكم فيهم وحيكم بينهم . ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال حظ لعيسى يف األلوهية  الذي خلقهم وهو الذي

يف الربوبية ؛ فعيسى بن مرمي ليس له حق  (( ربي وربكم ))هذا يف األلوهية ،  (( اعبدوا اهللا ))والربوبية ؛ لقوله: 



ذا نعرف ضالل أولئك ؟ كذلك ؛ و يف األلوهية وال يف الربوبية ؛ وغريه من الرسل ؟ كذلك ؛ وغريهم من الناس

القوم الذين يدعون أن أوليائهم هم الذين يدبرون الكون وهم الذي يصرفونه ؛ وأم على ضالل مبني ـ نسأل اهللا 

(( أنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الشرك موجب للخلود يف النار ؛ لقوله:  العافية .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ال مأوى للخلق إال  . أواه النار وما للظالمين من أنصار ))عليه الجنة وم

أحد أمرين: إما اجلنة ؛ وإما النار ؛ ما فيه شيء وسط كما أنه ليس بعد احلق إال الضالل وليس بعد اإلميان إال 

فإن قال قائل:  أي ومنهم سعيد . )) (( منهم شقي وسعيدويف اجلزاء:  (( فمنكم كافر ومنكم مؤمن ))الكفر 

فاجلواب سهل، نقول: أصحاب األعراف  ماذا تقولون فيما جاء يف القرآن الكرمي من أصحاب األعراف ؟

حيبسون على قدر ما يشاء اهللا ، حمبوسون على حسب ما تقتضيه حكمة اهللا ومآهلم إىل اجلنة كما قال عزوجل: 

ؤالء ـ أعين أصحاب األعراف ـ مآهلم إىل اجلنة ، فليس للخلق إال فصار ه (( لم يدخلوها وهم يطمعون ))

  داران فقط: النار أو اجلنة ؛ وهلذا قال السفاريين رمحه اهللا يف عقيدته:

  كل جنة    في دار نار أو نعيم جنة وكل إنسان و                               

ن قدريا ؛ بل نقول يؤخذ من هه اآلية الكرمية: أن التحرمي ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التحرمي يكون شرعيا ويكو 

يعين حترميا قدريا ال شرعيا ألنه ليس باختيار  (( فقد حرم اهللا عليه الجنة ))يكون قدريا ؛ وجهه ؟ قوله: 

 : (( حرمت عليكم الميتةوهل يرد التحرمي على وجه التحرمي الشرعي ؟ اجلواب نعم ، ومنه قوله تعاىل اإلنسان .

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات اجلنة  ) .(( أحل اهللا البيع وحرم الربا )ومنه قوله:  والدم ولحم الخنزير ))

ومن فوائدها: أن املثوى األخري للخلق هو إما  . (( حرم اهللا عليه الجنة ومأواه النار ))وإثبات النار ؛ لقوله: 

 خري بل هي زيارة ميكث فيها الناس ما شاء اهللا حىت تقوم الساعة .اجلنة وإما النار ؛ وأما القبور فليست مثوى األ

وقد جاء ذلك  (( وما للظالمين من أنصار ))ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل أن الشرك ظلم ؛ لقوله: 

ال ناصر ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الظاملني  . (( إن الشرك لظلم عظيم ))صرحيا يف القرآن الكرمي ، فقال: 

ـ حرف جر زيد إلفادة كما يعرفه أهل اللغة العربية هنا ـ  و" من "  (( وما للظالمين من أنصار ))هلم ؛ لقوله: 

فإن قال قائل: كيف يستقيم هذا النفي املؤكد مع أن الكفار قد ينصرون واملشركون قد ينصرون  العموم والتوكيد .

(( إنا لننصر رسلنا فاجلواب أن هذا نصر مؤقت قد ليبتلي اهللا به املؤمنني وليس نصرا دائما ، قال اهللا تعاىل:  ؟

 (( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ))وقال تعاىل: والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد )) 

ميكن أن يتناصر الكفار يف دفع العذاب عنهم يوم القيمة ؛  وال (( كلما دخلت أمة لعنت أختها ))وقال تعاىل: 

(( مث قال اهللا تعاىل:  وحينئذ ال إشكال ألن النصر الذي حيصل هلم نصر مؤقت يريد اهللا به أن ميتحن املؤمنني .



آلية هؤالء طائفة أخرى من النصارى ، النصارى الذين حتدث عنهم ا لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة ))

يعين أن املسيح واهللا رب العاملني واحد ؛ هؤالء  (( إن اهللا هو المسيح ابن مريم ))األوىل ماذا قالوا ؟ قالوا: 

(( وإذ ثالث ثالثة من هؤالء الثالثة ؟ ذكرهم اهللا تعاىل يف هذه السورة:  (( إن اهللا ثالث ثالثة ))غريهم ، قالوا: 

إذا كان إهلني من دون اهللا  لناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا ))بن مريم أأنت قلت لاقال اهللا يا عيسى 

، والقرآن يفسر  واهللا ثالث ثالثة ؛ إذا ثالث ثالثة هم: اهللا ، واملسيح ، وأمه ، هؤالء هم الثالثة فسر ذلك القرآن

وإن كان قد يكون  بعضه بعضا ؛ وأما ما قيل إنه االبن واألب وروح القدس ، ففيه نظر يعين ال نفسر بالقرآن

 (( وما من إله إال إله واحد ))قال اهللا تعاىل:  منهم أو من املتأخرين منهم من يقول إنه هؤالء هم الثالثة .

(( وما من إله إال إله متعني ؟ متعني ؛ ألنه لو وصل لفهم املخاطب أن قوله:  (( ثالث ثالثة ))الوقوف على 

هذه مبعىن " ال إله إال اهللا " لكن ختتلف عنها  من إله إال إله واحد )) ؛ (( ومامن قول هؤالء الكفار  واحد ))

يف اإلعراب ؛ مثال نقول: ما نافية ، ويكمل اإلعراب اإلعرابيون ؟ " ما " نافية ، و" من " حرف جر زائدة ؛ 

آخره منع من  أليش زائدة ؟ يعين زائد إعرابا مفيد معىن؛ " إله " مبتداء مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على

ظهورها اشتغال احملل حبرف جر الزائد ؛ و" إال " أداة االستثناء، و" إله " خرب ؛ البد تقول استثناء وال نقول " 

إال " أداة حصر ؟ أي نعم أداة حصر؛ و" إله " خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، و" واحد " 

وهذا  (( وما من إله إال إله واحد ))بقوله:  (( إن اهللا ثالث ثالثة ))أبطل اهللا هذا القول يعين قوهلم:  صفة .

وال ميكن  (( وما من إله إال إله واحد ))خرب من أصدق املخربين ، خرب مؤكد مباذا ؟ حبرف اجلر الزائد وباحلصر 

ك أيضا بني يف آية أليس اهللا قال هكذا ؟ وكذل (( لو كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا ))أن يكون أكثر من إله 

(( لذهب كل إله بما يعين لو كان كذلك  (( ما اتخذ اهللا من ولد وما كان معه من إله إذا ))أخرى يف قوله: 

... مبا خلق وكل إله أن تكون  يعين إذا فرض كل خلق ولعال بعضهم على بعض سبحان اهللا عما يصفون ))

ينهم القتال عال بعضهم على بعض ، أحيانا يعلوا هذا وأحيانا األلوهية له البد أن يقع بينهم القتال وإذا وقع ب

يعلوا هذا ، ومن املعلوم أن العايل هو املستحق أن يكون إهلا وحده وأن املعلو عليه ال يستحق أن يكون إهلا ؛ 

أن وانظر اآلن لو خرجتم يف سفر وأمرمت زيدا وعمروا، كالهم أمري ويش يكون ؟ فوضى واضطراب وال ميكن أبدا 

مؤكد أكد  (( وما من إله إال إله واحد ))اآلهلة متعددة ، لو تعددت لفسدت الدنيا كلها ؛ وهلذا قال: تكون 

(( وإن ينتهوا عما يقولون ليسمن الذين كفروا  ؛ من هو ؟ اهللا عزوجل . (( واحد ))ذلك الوحدانية بقوله: 

  هذا فيه إشكال يف اإلعراب . منهم عذاب أليم )) (( وإن لم ينتهوا عما يقولون ))



شيخ بارك اهللا فيك ! قلنا يف أصحاب األعراف أم استوت حسنام وسيئام فيحبسون يف مكان  السائل :

  بني اجلنة والنار فهل نأخذ من هذا أن من زادت له سيئة واحدة البد أن يدخل النار ؟

ىل النار وال إشكال فيه ؛ ومن هلم سيئات زائدة ال ، الناس أقسام: من هلم سيئات بال حسنات هذا إ الشيخ :

، مستحق وال يلزم وقد ينجو  على احلسنات ، هلم سيئات وحسنات وسيئات زائدة فهذا مستحق لدخول النار

من النار بشفاعة ألن من أصول أهل السنة واجلماعة قسم الشفاعة فيمن استحق النار أال يدخلها ؛ وقسم ثالث 

ات ؛ هؤالء هم أصحاب األعراف ال يدخلون النار وال يدخلون اجلنة؛ والسقم الرابع من تساوت حسنام السيئ

ترجحت حسناته على السيئات ، هذا ال يدخل النار ويكون من أهل اجلنة ؛ هذه أربعة أقسام ال خيرج الناس 

  عنها .

  هل ميكن أن نقول وقسم عنده حسنات بال سيئات ؟  السائل :

  ؟ أي نعم ؛ من  الشيخ :

  ااألنبياء ،  السائل :

ميكن أن نقول الرسول عليه الصالة والسالم أخرب اهللا أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وحينئذ  لشيخ :

  يالق اهللا عزوجل يوم القيمة حبسنات وال سيئات ؛ فتكون األقسام مخسة .

  فهل هذا النظر منهم نوع من العذاب هلم ؟قلنا إن أصحاب األعراف ينظرون إىل أهل اجلنة والنار  السائل :

مبا يدل على أم ال يريدون  (( وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ))أي معلوم وهلذا قال:  الشيخ :

؛ بغري (( قالوا ربنا ال تجعلنا مع القوم الظالمين )) النظر إليهم لكن تصرف األبصار صرفا قهريا ، إذا صرفت 

  (( إذا صرفت )) .اختيار يصرفون ؟ هذا ظاهر القرآن 

(( أأنت قلت للناس وقوله:  (( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة ))هل يتعارض قوله تعاىل:  السائل :

  ؟اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا )) 

  ون باهللا عزوجل ويقول اآلهلة ثالثة .ال ال، إهلني من دون اهللا يعين مع اهللا ؛ ألن النصارى يقر  الشيخ :

  ليس كفر أكرب ؟ (( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة ))ما رأيكم فيمن يقول إن قوله تعاىل:  السائل :

ال ال ، غري مقبول ، أقول ال يقبل هذا الكالم ، الكفر شرعي ولغوي ؛ فأصل الكفر يف اللغة من السرت  الشيخ :

؛ الذي يقول إن من قال إن اهللا ثالث ثالثة غري كافر هو كافر ؛ أيش هذا ما عندك عقل وال عندك علم ؟ 

قال  (( ال تقربوا الزنا ))إذا قال واحد  سبحان اهللا ؛ ال حىت بالتأويل يا شيخ ؟ ما فيه تأويل وإذا أول اإلنسان

  املراد ال تقربوا النكاح بعقد صحيح نطيعه ؟ ال، اترك هذه االحتماالت .



(( أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا لشيء املشكلة واقعة حىت الكفار للرسول عليه الصالة والسالم :  الشيخ :

  . عجاب ))

  واألكرب ؟ما الفرق بني الشرك األصغر  السائل :

الشرك األصغر ـ بارك اهللا فيك ـ ال يوجب اخللود يف النار ؛ لكن هل هو داخل حتت املشيئة يعين إن  الشيخ :

حيتمل أن يكون  (( إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ))شاء اهللا غفر لصاحبه أو ال ؛ فيها احتماالن؛ فقوله تعاىل: 

(( إن اهللا ال ك األصغر البد له من توبة ؛ وحيتمل أن يكون املراد املراد الشرك األكرب واألصغر ، وأن يكون الشر 

(( إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه الجنة يعين الشرك األكرب الذي قال اهللا فيه:  يغفر أن يشرك به ))

  .ومأواه النار وما للظالمين من أنصار )) 

ا إن اهللا ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد وإن لم (( لقد كفر الذين قالو أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

أفال يتوبون إلى اهللا ويستغفرونه واهللا غفور رحيم ما ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم 

المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام انظر كيف يبين لهم 

م انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون اهللا ما ال يملك لكم ضرا وال نفعا واهللا هو السميع اآليات ث

العليم قل يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم غير الحق وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا 

  . ))وضلوا عن سواء السبيل 

وظين أننا تكلمنا  (( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة )): أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تعاىل

ماذا يؤكد  ثالث توكيدات: القسم املقدر ، الالم ، وقد . فيها تأكيد ؟ (( لقد كفر الذين قالوا )) على اآلية .

  اهللا تعاىل كالمه باملؤكدات مع أنه عزوجل أصدق القائلني ؟ 



(( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد وإن لم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفال يتوبون إلى اهللا ويستغفرونه واهللا غفور رحيم ما 

بين لهم نكيف المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام انظر  

اآليات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون اهللا ما ال يملك لكم ضرا وال نفعا واهللا هو السميع 

العليم قل يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم غير الحق وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا 

  . وضلوا عن سواء السبيل ))

وظين أننا تكلمنا  (( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة ))رجيم ؛ قال اهللا تعاىل: عوذ باهللا من الشيطان الأ

  على اآلية .

   فيها تأكيد ؟ (( لقد كفر الذين قالوا ))املناقشة:  الشيخ :

  ثالث توكيدات: القسم املقدر ، الالم ، وقد . الطالب :

  أنه عزوجل أصدق القائلني ؟ ماذا يؤكد اهللا تعاىل كالمه باملؤكدات مع الشيخ : ل

  حىت حياج هذا خرب واخلرب فيه احتمال أن يعارض من قبل الكافرين فجاءت ذا التوكيد  الطالب :

  ؛ لكن إذا قال نكذب سيكذب ولو بالتوكيد ؟ طيب احتمال املعرضة والتكذيب  الشيخ :

  ال ال ، فيه ثالث توكيدات ؛  الطالب :

  عريب بأن يأيت التأكيد باألخبار ؛ جعل على أساليب ال الطالب :

  ألن القرآن باللسان العريب املبني فاألشياء املهمة يقسم اهللا عليها وإن كانت ثابتة خلربه عزوجل. الشيخ :

   ؟ (( إن اهللا ثالث ثالثة ))من هؤالء الثالثة يف قوله:  الشيخ :

  عيسى ابن مرمي ، وأمه ، واهللا . الطالب :

  هللا ثالث ثالثة فيقولون بتعدد اآلهلة ؛ مباذا أبطل اهللا قوهلم ؟  يقولون إن ا الشيخ :

  ؛  (( وما من إله إال إله واحد ))أبطل اهللا قوهلم بقوله:  الطالب :

  وهل هو حصر أو خرب جمرد عن احلصر ؟  الشيخ :

  حصر ؛  الطالب :

  ما طريقه، مباذا كان احلصر ؟  الشيخ :

  بال ؛ ال؛ إال إله ؛  الطالب :

  الظاهر أنك ما قرأت البالغة قرأا ؟  الشيخ :



  قليال ؛  الطالب :

  حيىي ما طريق احلصر ؟  الشيخ :

  تقدمي ما حقه التأخري ؛  الطالب :

  النفي واإلثبات  الطالب :

وهذا حصر مؤكد مبن الزائدة ؛ هل لديك أمثلة من البالغة  (( ما من إله إال اهللا ))صح النفي واإلثبات  الشيخ :

  ن مجيع احلروف الزائدة مؤكدة ؟ أ

  نعم ؛  الطالب :

  نعم صحيح كل حروف الزائدة تعترب زائدة . الشيخ :

 ((إعراب أوال:  (( وإن لم ينتهوا عما يقولون ليسمن الذين كفروا منهم عذاب أليم ))قال اهللا تبارك وتعاىل: 

هو  (( ليمسن ))" إن " شرطية ال إشكال فيها مسلطة على فعل مضارع منفي ؛ و وإن لم ينتهوا ليمسن ))

أيش ؟ جواب الشرط ، جواب الشرط مشكلة ، إذا قلنا إنه جواب الشرط فهو مشكلة ألن جواب الشرط ال 

ون يأيت ذه الصيغة لكنه جواب قسم ، جواب قسم مقدر مع المه أيضا ، والتقدير: ولئن مل ينتهوا عما يقول

ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ؛ ألن كلمة " ليمسن " ال تصح أن تكون جوابا للشرط لوجود الالم 

الثالثة مع هل هذه  (( الذين كفروا منهم عذاب أليم ))املوطئ للقسم ووجود التوكيد بـ" ليمسن " ؛ وقوله: 

؛ ألن املعىن: ليمسن الذين استمروا على  ؟ ال (( ليسمن الذين كفروا منهم ))مث يقول:  (( لقد كفر ))قوله: 

 (( وإن لم ينتهوا عما يقولون ))وجل:  يقول اهللا عز كفرهم منهم عذاب أليم ؛ وأما من تاب فيتوب اهللا عليه .

أي الذين استمروا  (( الذين كفروا منهم ))أي ليصينب  (( ليمسن ))أي من تعدد اآلهلة وأن اهللا ثالث ثالثة 

" عذاب " فاعل ميس ، و" أليم " مبعىن (( الذين كفروا منهم عذاب أليم )) كافرون ؛ وقوله:   على الكفر ألم

مؤمل وهو مؤمل ـ أعين عذاب الكافرين ـ مؤمل نفسيا وجسديا ؛ أما نفسيا فإم يوخبون التوبيخ املهني حىت إم يقال 

ه أعظم إهانة يعذب ويصب من فوق وهذا الشك أن (( ذق إنك أنت العزيز الكريم ))لواحد منهم كما: 

(( هذه إهانة ، عذاب عظيم ؛ ويقول اهللا هلم:  (( ذق إنك أنت العزيز الكريم ))رأسهم محيم مث يقال: 

القلوب ؛ أما العذاب اجلسدي فال تسأل ، إذا استغاثوا واشتد  يقطعهذا عذاب  اخسئوا فيها وال تكلمون ))

الوجوه قبل أن يقع يف األمعاء فإذا وقع يف األمعاء قطع أمعائهم ـ نسأل  طلبهم للماء يغاثون مباء كاملهل يشوي

ألن اجللد إذا  (( كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ))اهللا العافية ـ ؛ إذا هو مؤمل 

فهو أليم أمل ؛ إذا  (( ليذوقوا العذاب إن اهللا كان عزيزا حكيما ))نضج ما حيس لكنهم يبدلون جلودا أخرى 



يف هذه اآلية فوائد؛ منها: أن من قال بتعدد اآلهلة فإنه كافر ؛ ألم مكذب للسمع والعقل  قلب وأمل جسد .

مكذب للعقل ألنه  .والفطرة ، مكذب للسمع األدلة ال حتصى يف إثبات توحيد اهللا ؛ أليس كذلك ؟ ال حتصى 

(( ما اتخذ اهللا من ولد وما كان  ما آلهة إال اهللا لفسدتا ))(( لو كان فيهلو تعددت اآلهلة ما استقامت الدنيا 

وال ميكن أن  معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعال بعضهم على بعض سبحان اهللا عما يصفون ))

تستقيم احلال مع تعدد املسئولية ؛ اآلن فكر ا يف نفسك لو كنتم يف سفر وكان املسئول عن اجلماعة متعددين 

قيم األمر ؟ ال ، إىل أين نذهب ، إىل فالن أو فالن أو فالن ؟ مث هل فالن ستتحد كلمته ؟ ال ؛ هذا هل يست

والبد ؛ واآلن الكون كله منسجم ال  (( إذا لذهب كل إله بما خلق ولعال بعضهم على بعض ))دليل عقلي 

ن يقني ليس ألننا عشنا يف بلد يتصادم وال يتناقض مما يدل على أن مدبره واحد سبحانه وتعاىل ، نقول هذا ع

الفطرة كل إنسان مولود على الفطرة ، كل إنسان كما قال  التوحيد لكن ألننا نتيقن أنه ال ميكن أن تتعدد اآلهلة .

؛ فتعدد اآلهلة  (( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق اهللا ))عزوجل: 

(( وما من إله إال من فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات أنه ال إله إال اهللا ؛ لقوله:  لفطرة .باطل بالسمع والعقل وا

(( فما أغنت عنهم فإن قال قائل: أليست توجد آهلة سوى اهللا بتسمية اهللا هلا ؟ قال اهللا تعاىل:  . اهللا ))

(( فال تجعل مع اهللا وقال اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم:  آلهتهم التي يدعون من دون اهللا من شيء ))

(( ما من إله إال وآيات متعددة تدل على وجود اآلهلة وكيف يستقيم هذا مع هذا احلصر العظيم  إلها آخر ))

ف ، نقول كل هذه اآلهلة باطلة ال تغين شيئا ؛ وهلذا نقول ما من إله هو موصو فاجلواب سهل جدا  ؟ اهللا ))

(( بصفة حمذوفة والتقدير: وما من إله حق إال اهللا ؛ وحينئذ يزول اإلشكال ويدل لذلك قول اهللا تبارك وتعاىل: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: فتح باب التوبة   . وذلك بأن اهللا هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ))

) فاهللا تعاىل حكى عنهم الكفر ومع ذلك تهوا ... )ولئن لم ين ((؛ لقوله:  تهءكل من أساء وإن عظمت إسا

عرض عليهم أن ينتهوا عما يقولون فيستفاد منه كرم اهللا عزوجل وجوده وإحسانه وأنه يعرض عن أعدائه أن ينتهوا 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات عدل اهللا عزوجل؛ وهو أنه ال  عما وصفوه به حىت ال يصيبهم العذاب األليم .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: التحذير البليغ عن االستمرار على  ال من استمر على كفره ومعصيته .يعذب إ

(( أفال يتوبون إلى اهللا وجل:  مث قال اهللا عز  الكفر والشرك وأن من استمر عليه فله العذاب األليم .

يعلم ؛ لكن قيل إنه للعرض ؛ وقيل إنه ليس استفهام استخبار أو استعالم ألن اهللا االستفهام هنا  ويستغفرونه ))

للتوبيخ ؛ فمن العلماء من قال إن االستفهام للتوبيخ أي أن اهللا يوخبهم على عدم التوبة واالستغفار ؛ ومنهم من 

قال إن اهللا يعرض عليه فهو للعرض ، كما تقول لشخص: أال تزورنا ؟ واألليق بكرم اهللا عزوجل وجوده أن تكون 



معروف أن  (( أفال يتوبون )) عرض عليهم التوبة ؛ فحينئذ نقول االستفهام للعرض ؛ فيه ... للعرض أي أن اهللا

اهلمزة هلا الصدارة وهنا جاءت الفاء العاطفة فكيف يستقيم الكالم ؟ يعين إذا جاءت الفاء العاطفة فهذا يعين أن 

اجلملة اليت بعدها معطوفة على ما قبلها ، وهذا فيه إشكال ألن االستفهام له الصدارة ؛ فاختلف النحويون يف 

ة على اجلملة ، والفاء عاطفة على تلك اجلملة اليت هي مدخول هذا ، منهم من قال إن مهزة االستفهام داخل

اهلمزة ؛ وحينئذ يكون االستفهام له الصدارة ؛ مباذا نقدر على اجلملة ؟ يقول: باعتبار السياق ، انظر املناسب 

 يتوبون كيف نقدر ؟ أستكربوا فال  (( أفال يتوبون إلى اهللا ))للسياق وقدره ؛ وكل سياق له ما يناسبه ؛ فمثال: 

إىل اهللا ، على القول بأا للتوبيخ ؛ لكن على القول بأا للعرض ؟ يقدر فعل يدل على جود اهللا وكرمه مثال: 

غفلوا عن كرم اهللا وجوده فال يتوبون ؛ وقال بعض النحويني إن يف الكالم تقدميا وتأخريا وأن األصل أن الفاء 

تكون اهلمزة هنا يف صدر مجلتهم املعطوفة على ما سبق ؛ وهذا يتوبون ؛ و  مقدمة على اهلمزة والتقدير: فأال

الشك أنه أهون على اإلنسان من جهة التقدير ؛ ألنه قد يصعب على اإلنسان أن يقدر مجلة مناسبة للسياق؛ 

ن ألأي يرجعون  (( يتوبون ))قوله:  فإذا قلنا اهلمزة لالستفهام وحملها بعد الفاء ، والفاء مزحلقة عن مكاا .

إىل اهللا أي يرجعون إىل اهللا من معصيته إىل  (( يتوبون ))ثاب وأناب وما أشبهها كلها معانيها متقاربة ؛ فـتاب و 

يسألونه املغفرة ؛ فما  (( ويستغفرونه )) طاعته، من الشرك إىل التوحيد ، من التعطيل إىل اإلثبات وهلم جرا .

؛ ألا مشتقة من املغفر وهو الذي يوضع على ÷والتجاوز عن هي املغفرة ؟ أحسن ما قيل فيها إا: سرت الذنب

الرأس التقاء السهام عند القتال ؛ و املغفر فيه سرت ووقاية ، وال ينبغي أن نقول إن املغفرة سرت الذنب فقط ؛ بل 

ديث نقول هو سرت مع العفو ووقاية من العذاب ؛ ويؤيد هذا االشتقاق املفعول ؛ ورمبا يؤيده ما ثبت يف احل

( أن اهللا عزوجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه فإذا أقر بها قال اهللا له إن قد سترتها عليك الصحيح 

اجلملة معطوفة على ما سبق لكنها تفيد أنه عزوجل  (( واهللا غفور رحيم )) . في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم )

ودائما يقرن اهللا تعاىل بني هذين االمسني الكرميني ألن  أهل ألن يستغفر وأنه إذا استغفر غفر فإنه غفور رحيم ؛

يف هذه اآلية  باألول يزول املرهوب وتغفر الذنوب وبالثاين حيصل املطلوب ؛ ألن الرمحة جلب اخلري واإلحسان .

إىل  الكرمية: احلث على التوبة إىل اهللا عزوجل، وتوبيخ من مل يتب ؛ والتوبة كما قلنا هي الرجوع من معصية اهللا

طاعته ، واملعصية هلا أقسام ؛ ذكر العلماء رمحهم اهللا أن التوبة هلا شروط وهي مخسة: اإلخالص ، الندم ، 

مبعىن أال  ، اإلخالصاألول: اإلقالع ، العزم على أال يعود ، أن تكون يف وقت تقبل فيه التوبة ؛ مخسة شروط: 

صول على الشرف أو جاء أو ما أشبه ذلك وإمنا حيمل على يكون احلامل لإلنسان على التوبة مراعاة الناس أو احل

فإن قال قائل: الندم انفعال  ثاين: الندم على ما فعل من املعصية .ال .التوبة خمافة اهللا عزوجل ورجاء ما عنده 



ون مبعىن أال يكنقول املراد بالندم الزمه  واالنفعال ليس فعال فكيف يكون اختياريا حبيث نشرتطه على التائب ؟

عنده فعل املعصية وعدمه سواء؛ بل جتده حزينا يتمىن أال يفعل ؛ وإال لو قلت لك مثال: اندم ، ما تندم ؛ هو 

انفعال ؛ لو قلت لك: افرح ، ما تستطيع تفرح إال بوجود سبب يقتضي ذلك ؛ وهلذا اعرتض بعض العلماء على 

الغضب والفرح واحلزن ؛ فيقال ال، هو ميكن هذا الشرط وقال هذا شرط ال ميكن إدراكه ألنه انفعال نفسي ك

الثالث : اإلقالع عن املعصية ؛ ألن  .مبعىن أن يكون اإلنسان يشعر بأنه ال يستوي عنده فعل املعصية وعدمه  

ر على املعصية فهو كاملستهزئ باهللا عزوجل ، كيف تقول أتوب إليك يا رب ، وأنت صمن قال إنه تائب وهو م

هذا غري صحيح ، البد أن يقلع ؛ فإذا كانت املعصية بأخذ مال غصبا أو سرقة أو جحدا فالبد تبارز باملعصية ، 

من إعادته إىل صاحبه وإال فهو كاذب يف توبته ، إذا كانت التوبة عن الغيبة فالبد أن يقلع عنها وأن يبتعد عن 

من إقالعه أن يستعمل بعد ما كان عاصيا لو قدرنا أنه يلزم  االس املأمور ا وإال فهو كاذب ، البد أن يقلع .

به ؟ قلنا: ال بأس وضربوا له مثال برجل قد غصب أرضا مث ندم وتاب وهو اآلن يف وسطه ويريد أن خيرج 

اجلفافات وخيرج احلفارات وغريها ؛ فهو يف هذه احلال يف وسط األرض البد أن يستعملها ، البد متشي عليها 

فهل نقول إن عمله اآلن معصية أو ال ؟ ال ، هذا ليس معصية ألنه يستعمل هذا احلرافات واجلرافات وغريها ؛ 

ليتخلص منه ؛ ولذلك جتد واحدا منا يستنجي وميس النجاسة بيده وال نقول إنك آمث وال إنك فاعل مكروها بل 

اإلنسان  نقول إنه مأجور ومثاب بذلك مع أنه باشر النجاسة بيده ؛ لكن أليش ؟ ليتخلص منه ؛ كذلك لو أن

تطيب يف إحرامه ـ والطيب يف اإلحرام حرام ـ مث تاب وندم وأراد أن يزيله بغسله فالبد أن ميسه بيده ، فمسه بيده 

الشرط الرابع: العزم على أال يعود يف املستقبل ؛ وليس املعىن أال  ه للتخلص من هذه املعصية .اآلن الطاعة ألن

أال يعود ؛ فإن عاد يوما من الدهر مل تنقض توبته األوىل مادام حني التوبة يعود يف املستقبل بل املراد العزم على 

عازما على أال يعود ؛ ألن اإلنسان بشر قد تسول له نفسه بعد التوبة أن يعود إىل املعصية ؛ فإذا عاد فإن توبته 

ط أن ال يعود ؛ واضح األوىل ال تنقض ؛ لكنه حيتاج إىل توبة جديدة ؛ إذا العزم على أال يعود وال نقول بشر 

الشرط اخلامس: أن تكون التوبة يف وقت تقبل فيه التوبة ؛ وذلك أن تكون قبل الطلوع  الفرق بينهما ؟ واضح .

الشمس من مغرا ؛ ألن الشمس البد أن ترجع من حيث غربت فإذا رجعت من حيث غربت آمن الناس كلهم 

خرجت عن املألوف ، خرجت عن العادة فيؤمن الناس لكنه ال ؛ ألم حينئذ يؤمنون بأن هلا ربا يدبرها ألا 

(( يوم يأتي بعض آيات ربك ال ينفع نفسا إيمانها ينفعهم إميام إالم من آمن من قبل ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

؛ وكذلك التوبة ال تقبل إال حضر األجل لقول اهللا  لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ))

(( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت اآلن وال  :تعاىل



فإذا حضر األجل وشاهد اإلنسان الغيب أي ما كان غائبا وما كان ينكره من قبل  الذين يموتون وهم كفار ))

هللا عليه وآله وسلم التوبة على فإن قال قائل: أمل يعرض النيب صلى ا إذا شاهده وآمن ما ينفع ، ال تقبل التوبة .

( كلمة أحاج لك قلنا: بلى ؛ لكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم عرض عليه ذلك وقال:  عمه يف سياق املوت ؟

  يعين أنه مل جيزم أا تنفعه بل قال: أحاج لك ؛ واحملاجة قد تنفع وقد ال تنفع . بها عند اهللا )

فاجلواب: يف هذا خالف بني العلماء ؛ فمنهم  ؟اإلصرار على غريه فإن قال قائل: هل تصح التوبة من ذنب مع 

من قال: ال تصح التوبة من ذنب مع اإلصرار على غريه؛ ألن التوبة هي الرجوع إىل اهللا ، وهذا رجع رجوعا 

موزعا فال ينفعه ؛ ومنهم من فصل ، قال: إذا كانت التوبة من ذنب مصر على جنسه فإا ال تقبل ، كما لو 

ب من النظر إىل النساء ولكنه مصر على غمض النساء ، فهنا ال تقبل التوبة ألنه مصر على جنس الذنب ؛ تا

فاجلنس واحد وإن كان األفراد خمتلة أو األنواع خمتلفة ؛ ومنهم من قال: تقبل التوبة من ذنب مع اإلصرار على 

و تائب من كذا ؛ فيستحق توبة مقيدة غريه لكنه ال يستحق أن يوصف بأنه تائب على اإلطالق ؛ بل نقول ه

فال يعطى الوصف املطلق وال يسلب مطلق الوصف بل يقال: هو تائب من كذا ؛ وهذا هو أعدل األقوال ألن 

هذا فيه العدل إذ ال ميكن أن ننفي عنه التوبة مطلقا وال ميكن أن نثبتها مطلقا ؛ نقول هذا تائب لكنه مل ينجو 

ومن فوائد اآلية الكرمية: عرض اهللا تعاىل على هؤالء  صية أخرى فسيعاقب عليها .من العذاب ألنه مصر على مع

الكافرين أن يستغفروه أن يطلبوا املغفرة ؛ وطلب املغفرة له وجهان؛ الوجه األول: أن يسأل اهللا املغفرة بالصيغة 

يكون سببا ملغفرة الذنوب ؛ فمن  فيقول: استغفر اهللا ، اللهم اغفريل ، وما أشبه ذلك ؛ الوجه الثاين: أن يفعل ما

( من قال سبحان اهللا وبحمده مائة مرة غفرت فعل شيئا هو سبب ملغفرة الذنوب فقد استغفر، مثال ذلك: 

هذا الرجل ما قال: اللهم اغفر يل خطاياي ؛ ولكنه فعل ما يكون سببا خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ) 

ان؛ جهة األوىل: أن يسأل اهللا املغفرة بصيغة املغفرة، اللهم اغفريل ، للمغفرة ؛ وعلى هذا فاالستغفار له جهت

استغفر اهللا ، وما أشبه ذلك ؛ اجلهة الثانية: أن يفعل السبب الذي تكون فيه املغفرة وهو أنواع متعددة، مثال إذا 

( الجمعة إلى  ،توضأ اإلنسان فأصبغ الوضوء مث صلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه 

   وأمثلة كثرية.الجمعة كفارة لما بينهما ) 

  من قال إن التوبة من التقصري ليست أقل من التوبة من الذنب فهل هذا صحيح ؟ السائل :

يعين معىن ليست أقل من عدم الوجوب يعين ؟ التقصري إذا كان تقصريا يف واجب جيب أن يتوب منه؛  الشيخ :

  الواجب فال جتب التوبة ؛ ألن غري الواجب اإلنسان يف حل منه .وإن كان تقصريا يف غري 

  



إذا قال قائل: إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان سببا يف إسالم الغالم اليهودي الذي كان يف  السائل :

  مرض موته فيكيف يوجه هذا مع العلم أن اهللا ال يقبل التوبة عند الغرغرة ؟ 

ه الرجل هذا ما حضر له املوت لكنه مريض قريب من املوت ولذلك ينظر إىل أبيه كأنه توجيه إىل هذا أن الشيخ :

  . هيستشري 

  هل النصارى على درجة واحدة يف الكفر ؟  السائل :

هم طوائف ما هي طائفة وحدة ، يف سورة التوبة جند أم طائفة ، الذين يقولون إن املسيح هو اهللا ،  الشيخ :

ثالث ثالثة ، منهم يقولون إن اهللا سبحانه وتعاىل متعدد يف االسم فقط ومتحد يف الذات ،  والذين يقولون إن اهللا

   طوائف متعددة . واالبن ، وروح القدس ؛ لكن األحكام له ثالثة أقاليب: االبن ،

هل تكون املقاصد الشرعية حجة يف ارتكاب بعض املعاصي الصغرية كمن جيلس مع رجل يف مقهى  السائل :

   ملعاصي ليدعوه لإلسالم ؟فيها ا

  هات املثال يعين ما ميكن حتكم على قاعدة ؟ الشيخ :

يعين مثال كون اإلنسان إذا أراد أن يدعوا إنسانا ما يتمكن له من ذلك إال إذا فعل معصية يسرية وإذا  السائل :

  ؟ يدعوا إىل اإلسالم وإذا أسلم حيصل ا نفع عظيم جدا ، مثال جيلس معه يف مكان املعاصي رجاء أن

أنا ال أرى أن الوسائل احملرمة تكون سبيال للرشاد ، الوسائل احملرمة ال تكون سبيال لإلرشاد ؛ فلو مثال  الشيخ :

قلنا هذا الرجل ما ميكن يهتدي إال إذا جبت املوسيقى تضربه له ، ما نضرب له إال ، ندعوه إن اهتدى فلنفسه 

  صغر هذا الذنب ؟ مها صغر .وإال فعليه ؛ مهما 

(( ما المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

يأكالن الطعام انظر كيف نبين لهم اآليات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون اهللا ما ال يملك لكم 

قل يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم غير الحق وال تتبعوا أهواء قوم  ضرا وال نفعا واهللا هو السميع العليم

قد أضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 

  . وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ))

(( ما المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

القرآن بلسان قريش ألن لسان من املعروف أن  (( ما المسيح ابن مريم إال رسول ))يف اإلعراب  الرسل ))

لكنها هنا مل تعمل  (( ما هذا بشرا )): كقوله  ، قريش أفصح لسان عرب ؛ وأن " ما " عندهم تعمل عمل ليس

؛ فإذا  عمل ليس وإذا انتقض النفي أمهلت ومل تعمل (( ما المسيح ابن مريم إال رسول ))النتقاض النفي 



قلت: ما حممد قائما ، فهذا صحيح ؛ ما حممد إال قائم ؟ صحيح ؛ ما حممد إال قائما ؟ غلط ؛ ألنه إذا انتقض 

املسيح  (( ما المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل ))وجل:  يقول عز النفي وجب إمهاهلا .

ابن مرمي هو ابن مرمي بنت عمران ومسي مسيحا ألنه كان ال ميسح ذا ... إال برئ بإذن اهللا ؛ وأما املسيح الدجال 

ألنه يسري فيها كالسحاب  فإنه يسمى مسيحا ألنه ممسوح العني ، أعور ؛ وقيل: ألنه ميسح األرض بالسري عليها

يعين وليس إهلا كما زعم  (( ما المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل ))استدبرته الريح ؛ 

أ ي (( قد خلت من قبله الرسل )) وجل وهو اهللا تبارك وتعاىل ؛  هؤالء بل هو رسول مرسل من قبل اهللا عز

يعين أمه من  (( وأمه صديقة )) الرسل سبقوا فهو مثلهم .مضت من قبله الرسل فليس ببدع من البشر ألن 

الصديقات أي الصادقة يف القول والعقيدة ، املصدقة ملن قامت األدلة على صدقه ؛ ألن الصديق هو الصادق 

هذا هو الصديق ؛ فأمه  (( والذين جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ))املصدق ، قال اهللا تعاىل: 

( كمل من الرجال  ا صديقة وهي من النساء الكمل اليت قال فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم : رضي اهللا عنه

" كانا "  (( كانا يأكالن الطعام )) وذكر منهن مرمي بنت عمران . كثير ولم يكمل من النساء إال أربعة ... )

فال يصح أن يكونا إهلني  حمتقران إليه غذاء ،فهما حمتاجان لل (( يأكالن الطعام ))الضمري يعود إىل املسيح وأمه 

(( انظر كيف  ؛ ألن اإلله مستغن عن غريه كما قال اهللا تعاىل يف وصف نفسه: (( وهو يطعم وال يطعم )) .

((  انظر أيها املخاطب ؛ وأول من يدخل يف هذا النيب صلى اهللا عليه وعلى أله وسلم ؛  نبين لهم اآليات ))

وليست اسم استفهام  (( انظر ))؛ وهلذا نقول إن " كيف " هنا مفعول هظر كيفيتيعين ان كيف نبين اآليات ))

أي لبين (( لهم )) أي نوضح  (( انظر كيف نبين ))أي انظر كيفية تبيني اآليات هلم  ))انظر  ((بل هي مفعول 

لدالة على أما أي عالمات واضحة ا (( كيف نبين لهم اآليات ))إسرائيل الذين ادعوا أن عيسى وأمه إهلان ؛ 

ال يصلحان أن يكونا إهلا ؛ ألما ؟ كانا يأكالن الطعام ؛ وألن عيسى رسول قد خلت من قبله الرسل فال يصح 

مبعىن   (( انظر كيف نبين لهم اآليات ثم انظر أنى يؤفكون )) (( أنى )) أن يكون إهلا وهو مرسل من قبل إله .

ي يصرفون عن احلق مع وضوحه وجالله ؛ وكل هذا يف تقرير كيف يعين مث انظر نظرة أخرى كيف يؤفكون أ

ففي اآلية فوائد ؛ منها: أن  التوحيد ، توحيد اهللا تعاىل يف ألوهيته وربوبيته وإبطال ما عليه هؤالء النصارى .

 وهل إذا نسب فنسبه إىل أمه . (( ما المسيح ابن مريم ))اإلنسان ينسب إىل أمه إذا مل يكن له أب ؛ لقوله: 

اجلواب نعم على القول الراجح ترثه مرياث رجل ؛ مثال  إىل أمه ـ إذا مل يكن له أب ـ هل ترثه مرياث أب ؟ 

فهل ذلك: امرأة زنا ا رجل ـ والعياذ باهللا ـ وولد الزنا ال يلحق بالزاين بل يكون له أم وليس له أب ، إذا مات 

وعن أخيه فإن املرياث يكون ألمه ؛ أو ترثه مرياث أم ويرثه ترثه مرياث أب ونقول فيما لو مات هذا الولد عن أمه 



عصبته مرياث عصبة ؛ يف هذا قوالن للعلماء والصحيح أا ترث مرياث أب ؛ وعلى هذا ففي املثال الذي ذكرنا 

يكون مال هذا الولد ألمه وليس إلخوته ، وليس إلخوته ألمه وال ألعمامه من أمه ألنه ليس له جهة عصبة إال 

ومن فوائد هذه اآلية: أن  جهة أمه ؛ أما من جهة أبيه ليس له أب حىت يكون له عصبة من جهة أب . من

  ومن فوائد اآلية الكرمية:    . (( إال رسول ))املسيح عيسى ابن مرمي رسول من رسل اهللا عزوجل ؛ لقوله: 



ومن فوائد  . (( إال رسول ))ومن فوائد اآلية الكرمية: أن مسيح ابن مرمي رسول من رسل اهللا عزوجل ؛ لقوله: 

هذه اآلية الكرمية: أن الوصف الذي ينحصر فيه عيسى بن مرمي وال وصف له سواه هو أنه رسول ؛ وال ميكن أن 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  من جهة مرسله ، مكلف من جهة مرسله . يكون الرسول إهلا ألن مستابر

ومن  وهو إشارة إىل أن عيسى سيموت كما مات غريه . (( قد خلت من قبله الرسل ))الرسل ميوتون ؛ لقوله: 

ومن  . وتونفوائد هذه اآلية الكرمية: أن الرسل ال يصح أن يكونوا إهلا ؛ وجه ذلك أن اإلله ال ميوت والرسل مي

فهي إذا من الطبقة الثانية من  (( وأمه صديقة ))فوائد اآلية الكرمية: الثناء على مرمي عليها السالم ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: الرد  طبقات البشر ؛ ما هي الطبقات ؟ أربعة : األنبياء ، الصديقون ، الشهداء ، الصاحلون .

ـ قاتلهم اهللا ـ ؛ ألن البغي ال ميكن أن تكون صديقة ؛ فإن البغي  الواضح على اليهود الذين ادعوا أن مرمي بغي

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: االستدالل حبال من يتحدث عنه على ما ال ميكن أن  من البغا من كبائر الذنوب .

 يصح أن فاستدالل حباهلما على أما ال (( كانا يأكالن الطعام ))يتصف به مع وجود هذه احلال ؛ وهو قوله: 

(( كانا يأكالن ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان أن اإلله وهو اهللا عزوجل ال حيتاج إىل طعام ؛ لقوله:  يكونا إهلني .

ومن فوائدها: االستدالل باألوضح األجلى دون األخفى ؛ ألن أكلهم للطعام أمر ال ميكن ؛ لكن  . الطعام ))

ا جدل ؛ لكن االستدالل باحملسوس أبلغ من االستدالل باملعقول ؛ لو جيء باألدلة عقلية أخرى رمبا يكون فيه

ومن فوائده هذه اآلية الكرمية: احلث على  ألن املعقول ميكن فيه اجلدل لكن احملسوس ال ميكن فيه اجلدل .

لكرمي واألمر بالنظر جاء يف عدة مواضع من القرآن ا (( انظر كيف نبين لهم اآليات ))االعتبار والنظر ؛ لقوله: 

هذا عام ؛ وهذه اآلية  (( قل انظروا ماذا في السموات واألرض ))وجاء خبصوص وعموم ؛ فقوله تعاىل: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على أهل التفويض يف أمساء اهللا وصفاته ؛ ألن أهل التفويض  وأمثاهلا خاص .

حىت إن النيب صلى اهللا عليه  جمهولة املعىن ال تعلم القرآنية والنبوية يف أمساء اهللا وصفاتهيقولون إن كل النصوص 

وآله وسلم يقول احلديث وهو ال يعلم عن معناه ؛ وهلذا مسوا أهل التجهيل ؛ وإذا قرأت بعض كتب العلماء 

املعتربين لدينا ولدى غرينا جتدهم يقولون يف أهل التفويض إم أهل السنة فيقولون: أهل السنة قسمان: مفوضة 

ومؤولة ؛ فاملفوضة هم الذين يقولون حنن ال نعلم شيئا من معاين آيات الصفات وأحاديثه ؛  ؛ مفوضة، مؤولة 

وهذا مذهب السلف عندهم ؛ واملؤولة هم الذين حيرفون نصوص الكتاب والسنة ولكنهم أخطئوا خطأ عظيما 

أهل السنة وهم حيرفون من وجهني ؛ الوجه األول دعواهم أن أهل التأويل من أهل السنة ؛ وكيف يكون من 

الكلم عن مواضعه وكيف يكونون من أهل السنة وهم نقيض من عقيدة أهل السنة ؛ فال ينبغي أبدا أن نسميهم 

أهل السنة اللهم إال يف مقابل الرافضة ، يف مقابل الرافضة السنة والشيعة ، الشيعة هم الرافضة والسنة هم من 



بينهم ؛ فالصواب أن نقول أهل السنة هم الذين متسكوا ا واجتمعوا عليها  خيالفهم يف االعتقاد وإن ختالفوا فيما

واتبعوا السلف فيها ؛ والوجه الثاين قوهلم إن أهل السنة يفوضون أو إن السلف يفوضون املعاين ؛ هذا كذب على 

وإمنا يفوضون  السلف ، كذب واضح على السلف ؛ السلف ال يفوضون املعاين بل يقرروا ، يقروا ويقرروا

الكيفية ، الكيفية نعم يفوضوا ألن هذا هو العقل ؛ لكن املعاين ال يفوضوا بل يقولوا ويقرروا ويبينوا ، 

وهذا شيء معروف عندهم ؛ لو سألت أي واحد من السلف أو أي واحد من أتباع السلف: ما معىن قول اهللا 

املعىن : عال ، وال حتتمل عنده أي معىن وهذا تفسري املعىن ؛  ؟ فقال (( الرحمن على العرش استوى ))تعاىل: 

لكن لو سألته كيف استوى ؟ قال اهللا أعلم ال أدري ؛ ومن املعلوم أن أهل التفويض كما قال شيخ اإلسالم رمحه 

 ما نزل اهللا من شر أهل البدع واإلحلاد ألنه يلزم من كالمهم لوازم فاحشة جدا ، يلزم أن الرسل ال يعلمون معاين

إليهم ؛ ومنها أن الرسل ال يعلمون معاين ما يقولون ؛ وال أحد ال يعلم معىن ما يقول إال أن يكون مربمسا أو 

(( هو اهللا الذي جمنونا ؛ ومنها أنه فتح باب ألهل اإلحلاد ، هذا القول فتح الباب ألهل اإلحلاد ألنك إذا قرأت 

واهللا ما أدري ما معاين  وقلت إىل آخر السورة حمن الرحيم ... ))ال إله إال هو عالم الغيب والشهادة هو الر 

هذه األمساء ال أعرف معانيها ، جاءك أهل اإلحلاد وقالوا له: تنحى ، تنحى عن املعتقد حنن الذين نعرفها ، مث 

مث ال حيرفوا على ما يريدون ؛ ولذلك فتح هذا الذي ينسب إىل السلف فتح باب اإلحلاد على نصراين ؛ فمن 

يقول فائدة من القرآن وال من السنة ألا غري معلومة ، مث ال حول وال قوة إال باهللا ـ جعلوها غري معلومة يف زبدة 

الرسالة وخالصتها وهي معرفة اهللا بأمسائه وصفاته ؛ إذا اخلالصة أن مذهب أهل التفويض مذهب باطل ومن 

تباعهم يف الكيفية ، وهذا هو األرجح ألننا نعلم معىن نسبه إىل السلف فقد أخطأ ؛ التفويض عند السلف وأ

االستواء على العرش لكن ما ندري على أي كيفية ، نعلم معىن النزول إىل السماء الدنيا لكن ال نعلم على أي  

نزلة ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن ما بينه اهللا عزوجل يف كتبه امل كيفية ، وال حيل لنا أن نتصور كيفية معينة .

ومن فوائد  على الرسل كله آيات ، آيات يعين دالالت وعالمات على احلق سواء القرآن أو التوراة أو اإلجنيل .

(( هذه اآلية الكرمية: العجب من هؤالء الذين بينت هلم اآليات مث صرفوا عن احلق ـ والعياذ باهللا ـ ؛ وهلذا قال: 

عن احلق بعد أن تبني ؛ بدليل كلمة " مث " فإا  صرفواومن فوائد اآلية: أن هؤالء  . ثم انظر أنى يؤفكون ))

عندنا اآلن " أىن " و"   . يؤفكون عن احلق ويصرفون عنه أيضايعين بعد أن تبينت اآليات وتتبني هلم  املهلة تفيد

فهو  ف نبين اآليات ))(( انظر كينظر تعجب وإنكار ؛ وأما  (( أنى يؤفكون ))كيف " معنامها خيتلف ألن 

(( قل أتعبدون من دون اهللا ما ال يملك لكم ضرا وال نفعا واهللا هو مث قال اهللا تعاىل:  نظر تدبر وإقرار .

أي يا حممد ، أو قل أيها املخاطب املوحد ملن ؟ لكل من يعبد من دون اهللا أحدا  (( قل )) . السميع العليم ))



(( ما ال أي سواه ؛  (( من دون اهللا ))وقوله:  لكم ضرا وال نفعا )) (( أتعبدون من دون اهللا ما ال يملك

يعين ال ميلك أن يدفع الضر عنكم وال أن جيلب لكم النفع ؛ وقيل املعىن: ما ال يملك لكم ضرا وال نفعا )) 

حلذف ؟ ؛ ما هو ا ميلك لكم ضرا لو عصيتموه وال نفعا لو أطعتموه ؛ فعلى التفسري األول يكون يف اآلية حذف

ما ال ميلك لكم دفع الضر ؛ والقاعدة أنه إذا دار األمر بني أن يكون يف الكالم شيء حمذوف أو ال يكون فما 

))  (( وال نفعايعين لو عصيتموه وخالفتموه  (( ما ال يملك لكم ضرا ))هو ؟ عدم احلذف ؛ وعلى هذا فيكون 

تعبدون ما ال ميلك لكم ضرا وال نفعا وتدعون من هو يعين كيف  (( واهللا هو السميع العليم )) لو أطعتموه .

يف هذه اآلية الكرمية من  السميع العليم وهو اهللا عزوجل ؛ السميع ملا تقولون ، العليم مبا تعملون من قول وفعل .

ومن فوائدها: أن  لإلنكار . (( تعبدون ))الفوائد؛ منها: اإلنكار على عابد األوثان ؛ ألن االستفهام يف قوله: 

وينبين على هذه الفائدة: ضالل أولئك الذين يعبدون األصنام ؛  األصنام ال متلك نفعا وال ضرا، وهذا مسلم ا .

(( ومن أضل ممن يدع من دون اهللا من ال يستجيب له إلى يوم القيمة وهم عن دعائهم وهلذا قال اهللا تعاىل: 

فهم ال ينفعوم هلم يف الدنيا وال يف اآلخرة بل  كانوا لهم أعداء ))  (( وإذ حشر الناسال يسمعوا  غافلون ))

فإن قال قائل: إنه قد يدعوا اإلنسان الصنم يف كشف الضر فيكشف الضر أو يف جلب النفع فيأيت  يعادوم .

عند دعائها : أن هذا من االبتالء وأنه حيصل فاجلواب وال تضر ؟ النفع والقرآن صريح بأن مجيع األصنام ال تنفع

ال بدعائها ؛ ألننا نؤمن يقينا نؤمن يقينا بأا ال ميكن أن تستجيب إىل يوم القيمة لو دعيت إىل يوم القيمة ما 

استجابت ؛ لكن قد يفنت اهللا العباد حبصول الشيء عند الدعاء ال بالدعاء ، يكون اهللا عزوجل قد قدر حصول 

(( من ال ه الدعاء وليس بالدعاء ؛ ونعلم ذا يقينا ألن اهللا يقول: هذا الشيء يف هذا الوقت املعني الذي كان في

ويف هذا الذي ذكرنا احلذر أي أن حيذر اإلنسان من ت... أسباب املعصية له يستجيب له إلى يوم القيمة )) 

املعصية  فإن اإلنسان قد يفنت وتسهل له أسباب املعصية فيقع فيها إال من شاء اهللا ؛ وهلذا من تيسرت له أسباب

ولكنه تركها هللا كان أعظم أجرا ممن مل تتيسر له ، انظر إىل الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين 

أخاف اهللا ، فهذا املدعو رجل شاب دعته امرأة وهو شاب فيه شهوة ليس عندمها أحد وال يطلع عليهما أحد 

أن مجيع األمور متيسرة له ؛ لكن ملا ترك هذا هللا أظله اهللا يف  ألنه مل يذكر مانعا إال أنه خياف اهللا فهذا يدل على

ظله يوم ال ظل إال ظله ـ اللهم اجعلنا من هؤالء ؛ املهم أنه لو لبس علينا أولئك القوم الذين يعبدون من دون اهللا 

فوائد اآلية  ومن ويدعوم حبصول املقصود فاجلواب ؟ أن هذا مل حيصل بالدعاء قطعا وإمنا حصل عند الدعاء .

(( واهللا هو الكرمية: أن الضرر والنفع من اهللا عزوجل ؛ ألنه عاقب األمر يف الضر والنفع هلذه األصنام لقوله: 

( وهو كذلك ، قال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم لعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما:  السميع العليم ))



وك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك ولو اجتمعوا على واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفع

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات هذين  . ... ) أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك

   االمسني الكرميني هللا عزوجل ومها: السميع والعليم .

   هل هو مسيع بسمع أو بغري مسع ؟ الشيخ :

   .بسمع  الطالب :

  من هذا االسم ؟ ما هو الدليل على أن له مسعا  الشيخ :

  ألن األمساء هلا معاين  الطالب :

مسع املضاف إىل اهللا عزوجل ينقسم إىل  ,ألن األمساء هلا معاين ؛ مشتقة من معانيها ، السميع يعين  الشيخ :

ينقسم إىل ثالثة أقسام: قسم يراد به  قسمني؛ قسم يف معىن إدراك املسموع ؛ وقسم مبعىن االستجابة ؛ األول

التحقيق ؛ وقسم يراد به بيان اإلحاطة ؛ وقسم يراد به النصر والتأييد ؛ هذا مسع أيش ؟ مسع اإلدراك إدراك 

(( أم يحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم املسموع ؛ أما األول فكقوله تبارك وتعاىل: 

(( قد ما الثاين الذي يراد به بيان إحاطة اهللا عزوجل بكل شيء فمثل قوله تعاىل: هذا ديد ؛ وأ يكتبون ))

؛  وأما الذي يراد به النصر والتأييد فمثل قوله  سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اهللا ... ))

ابة أو االستجابة فمثل وأما الذي مبعىن اإلج ؛(( ال تخافا إنني معكما أسمع وأرى ))تعاىل ملوسى وهارون: 

يعين استجاب ؛ ولذلك عدي بالالم ومل يتعدى بنفسه ؛ ألن السمع  ( سمع اهللا لمن حمده )قول املصلي: 

الذي مبعىن اإلدراك يتعدى بنفسه، تقول: مسعت صوتا ؛ وأما الذي مبعىن اإلجابة فيتعدى بالالم، تقول: مسعت 

فهو  ، من أي نوع ؟ األول ، اإلجابة ؛ منهما كليهما الدعاء ))(( إن ربي لسميع أي استجبت له ؛  ، لفالن

أما " العليم " فما أعمه  فيشمل األمران . الدعاء وهو أيضا جميبمسيع الدعاء يسمع الصوت ، صوت الداعي 

لواجب ، العليم إن مل يكن أعم أمساء اهللا فهو من أعمه ألن العلم يتعلق باألمور املمكنة وغري املمكنة وا من اسم

(( لو  ، يف كل شيء ؛ علم اهللا يتعلق بكل شيء ، يعلم عزوجل أشياء املستحيلة ، مثاله قول اهللا تبارك وتعاىل: 

(( لو كان هذا شيء مستحيل ومع ذلك علم اهللا سبحانه وتعاىل نتيجته  كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا ))

املمكن وهو ما يتعلق بأفعال العباد ، كل أفعال العباد من ويعلم سبحانه وتعاىل  فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا ))

(( علم اهللا أنكم ،  (( علم اهللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم ))قسم املمكن واهللا سبحانه وتعاىل يعلمها 

، وغري ذلك من اآليات الكثرية ؛ كل علم ما يتعلق باملخلوق  (( واهللا يعلم ما في قلوبكم ))،  ستذكرونهن ))

علم مبمكن ؛ ألن املخلوق ممكن، من قسم املمكن إذ لو كان مستحيال ما وجد ولو كان واجبا ما عدم ؛  فهو



ويعلم جل وعلى ما يتعلق بالواجب ، يعلم الواجب وهو علمه تبارك وتعاىل عن نفسه ؛ فعلمه عن نفسه علم 

وهل  فات اهللا عزوجل هو العلم .بالواجب ؛ وهلذا قال العلماء: إن العلم هو أعم صفات اهللا عزوجل ، أعم ص

  يتعلق مبشيئته أو هو صفة الزمة ؟ هو صفة الزمة ؛ وهلذا ملا قال السفاريين رمحه اهللا: 

   والعلم والكالم قد تعلقا    بكل شيء يا خليلي فاسمع                    

  الزمة أعم من الكالم  هذا صحيح ، الكالم يتعلق بكل شيء حىت باملستحيل ؛ لكن العلم من جهة أنه صفة

(( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين فإذا قال قائل: إذا قلتم إن العلم صفة ذاتية فما جوابكم عن قوله تعاىل: 

(( قل يا أهل الكتاب ال تغلوا في قال اهللا تبارك وتعاىل:  صابرين ونبلو أخباركم )) (( حتى نعلم )) منكم وال

أي يا أصحاب  )) (( يا أهل الكتابأي قل يا حممد   ... )) أهواء قوم قد ضلوادينكم غير الحق وال تتبعوا 

الكتاب ؛ واملراد م اليهود والنصارى ، وبالكتاب التوراة واإلجنيل ، املراد اجلنس؛ و" أل " هنا للعهد أي الكتاب 

جماوزة احلد وذلك حيث أي يف عبادتكم ؛ والغلو  (( ال تغلوا في دينكم )) العظيم الذي يعرفه املخاطب .

مكتوبة عليهم وإن   تكن، وتشدد اليهود يف أشياء مل قالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح ابن اهللا

(( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم كانت اليهود قد شدد عليهم كما قال عزوجل: 

يف عبادتكم  (( في دينكم ))أي ال جتاوزوا احلد  (( ال تغلوا ))ىن ؛ املهم املع وبصدهم عن سبيل اهللا كثيرا ))

أي غلوا غري احلق ؛ والوقف هنا ليس للقيد ألن الغلو كله ليس حبق لكنه بيان للواقع  (( غير الحق ))وقوله:  .

ا وافق الشرع احلق م (( الحق ))ويسمي العلماء مثل هذا القيد الذي لبيان الواقع يسمونه: صفة كاشفة ؛ وقوله: 

األهواء  (( وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا )) (( ال تتبعوا أهواء قوم )) ، والباطل ما خالف الشرع .

مجع هواء واملراد باهلوى هنا ما خالف شريعة اهللا ألن األعمال إما هوى وإما هدى ؛ فما وافق الشرع فهو هدى 

حرفوا دين اهللا فضلوا وأضلوا ؛ شري إىل علماءهم ورهبام الذين ي (( قوم قد ضلوا ))وما خالفه فهو هوى ؛ و

 (( وأضلوا كثيرا ))اتبعوا ما أنزل إليكم وال تتبعوا أهواء قوم الذين أضلوا من قبل ؛ واهللا سبحانه وتعاىل يقول: 

س ؛ فصاروا ـ والعياذ ضالني بأنفسهم كانوا أئمة يف الضالل فأضلوا كثريا ؛ كثريا ممن ؟ كثريا من الناتوا يعين ما 

(( وضلوا عن سواء  باهللا ـ ضالني بأنفسهم مضلني لغريهم عكس الصاحلني املصلحني أو املهتدين اهلادين .

(( وضلوا عن سواء عن غريهم ،  (( ضلوا من قبل ))؛ ألنه قال:  للتوضيح واإليضاح هذا عطف السبيل ))

أي عن مستقيم السبيل ، السواء يطلق على معان كثرية ؛ منها: االستقامة ، املعىن السبيل املستقيم ؛  السبيل ))

يف هذه اآلية الكرمية: أمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أمرا خاصا  فهو من باب إضافة الصفة إىل موصوفها .

القرآن كله ؛ لكن أحيانا  ليه وآله وسلم مأموريب صلى اهللا عأن يقول هذا القول ؛ وقد بيننا يف مواضع أن الن



ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن أهل الكتاب عندهم غلو ،  يوجه إليه اخلطاب بتبليغ شيء معني لالعتناء به .

وهو واضح ؛ فالنصارى يقولون إن عيسى ابن اهللا واليهود يقولون إن عزيز ابن اهللا ؛ وهم أيضا يتبعون أحبارهم 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه إذا ي أهل الكتاب عن الغلو والغلو يف  ويتخذوم أربابا من دون اهللا . ورهبام

فكذلك ينهى غريهم ؛ وهلذا حذر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من الغلو يف الدين ومن الغلو يف  فسدةذاته م

نهى الذين قالوا إنا نصوم وال نفطر ونقوم وال ننام نفسه فكان عليه الصالة والسالم ينهى عن الغلو يف الدين ، ف

وإياكم الغلو يف  فرمواويقول بأمثال هؤالء يقلبها يف يده ويف حجة الوداع  وال ننكح النساء وال نأكل اللحم ؛

ث أرادوا املواصلة بالصوم مساهم املتعمقني تأخريا يف الفعل ودعا على املتنطعني يف دينهم ثالالدين ؛ وأما الذين 

 خالف الفطرة فيكون الغلو على ؛ ألن الغلووالغالب أن الغايل أنه ينحرف ( هلك المتنطعون ) مرات فقال 

فقط ويكون قلبه خاليا من لذة اإلميان ؛ وهلذا أخرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عن اخلوارج: حيقر  نفسه

اذ باهللا ـ؛ الغايل جتده ال يتجاوز حناجرهم ـ والعيإميام م وقراءته عن قراءم ولكن الصحايب صالته عن صال

مع الناس وأفعال الناس وينتقدهم ويعرتض عليهم لكنه خال من معرفة اهللا حق املعرفة ومن الرجوع إليه  قلبه يكون

ق ؛ ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الغلو خالف احل ا وكن مستقيما بني الغلو والتفريطواإلنابة إليه ؛ فاحذر هذ

(( وال تتبعوا أهواء قوم قد ومن فوائد اآلية: النهي عن اتباع أهواء الضالني ؛ لقوله:  . (( غير الحق ))لقوله: 

ومن فوائدها: أن الذي حيمل اإلنسان على الضالل هو اهلوى وإال لو كان اإلنسان يقوم بالعدل  . ضلوا ))

مث  (( أهواء قوم قد ضلوا ))؛ وهلذا قال:  حىت يضلهسواء السبيل ؛ لكن يغلبه هواه وحيكم بالقسط ما ضل 

: (( لقد ومن فوائد اآلية الكرمية: التحذير من اإلمامة يف الضالل ؛ لقوله .(( عن سواء السبيل )) بني ضالهلم 

ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على اجلربية الذين قالوا إن فعل  . ضلوا من قبل وأضلوا عن سواء السبيل ))

ومن فوائد  نسان ال ينسب إليه وأم جمبور عليهم وال اختيار هلم فيه ؛ ألن اآلية صرحية بأم ضلوا وأضلوا .اإل

عن سبب  لكنه هذا الضالل ليس عن قوة وإجبار ,فإن  (( وأضلوا ))اآلية الكرمية: إثبات األسباب ؛ لقوله: 

ء الضالني مجعوا بني سوئني ؛ األول: ضالهلم ومن فوائدها: أن هؤال يزينون به الباطل حىت حيصل به الضالل

ن ميكن أ ؟كضاللة نفسه فقط ألنفسهم ؛ والثاين: إضالل غريهم ؛ وهل ميكن أن يقتصر اإلنسان على واحدة  

؛ لكنه إذا كان إماما لقومه صار على أنه دعوة بالفعل ، دعوة بالفعل ألنه سوف  ضالال يكون ضاال وال يكون

ترب ضالال ؛ وهل ميكن أن يكون مضال وهو غري ضال ؟ ال ميكن ، ال ميكن ألن إضالله يع به و يقتدى به يتأثر

من أفعال خاصة ؛ لكن إذا كان مضل فهذا ضالل ؛ إذا ميكن أن يكون  هو رمبا يكون قائما مبا أمر اهللا عليه

ومن  اس هذا ضالل .اإلنسان ضاال غري مضل وال ميكن أن يكون مضال غري ضال ألنه نقول جمرد كونه يضل الن



أي  (( عن سواء السبيل ))؛ لقوله:  فيه وبني اجلايف عنهغايل الفوائد اآلية الكرمية: أن الدين الصحيح وسط بني 

(( لعن الذين كفروا من وجل:  مث قال اهللا عز عن قيم السبيل ووسط السبيل العدل الذي ليس فيه علو وال .

مبين  (( لعنوا )) . ريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ))بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن م

للمجهول ، أو إن شئت فقل: مبين ملا مل يسم فاعله ، وهذا هو أدق ، األدق أن يقال: مبين ملا مل يسم فاعله ؛ 

مفعول  فإن " خلق " هنا  (( وخلق اإلنسان ضعيفا ))ألنك لو قلت: مبين للمجهول ألشكل علينا قوله تعاىل: 

؛ فمن الذي  ض مبين ملا مل يسم فاعله ، أوىل؛ لكنه معلوم أو غري معلوم ؟ معلوم ؛ إذا التعبري بقولنا: فعل ما

فاعله ؟ إذا كان هنا مبين ملا مل يسم فاعله فمن الفاعل ؟ اهللا ، اهللا واملالئكة والناس أمجعني ؛ ألن من يكفر اهللا 

(( كلما دخلت أمة اس غري أولياء اهللا يلعنونه كما قال عزوجل يف أهل النار: عنونه ؛ بل إن النفإن أولياء اهللا يل

الذين كفروا هم الذين مل يثبتوا على الدين الذي   (( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل )) .لعنت أختها )) 

نصارى بعد بعثة كلفوا به ؛ فمثال بنو إسرائيل قبل بعثة موسى دينهم دين موسى فإذا خالفوه فقد كفروا ؛ وال

(( على لسان قال:  عيسى وقبل بعثة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم دينهم النصرانية فمن خالفها فهو كافر .

يعين أن داود عليه الصالة والسالم وعيسى بن مرمي دعوا عليهم باللعنة فقاال: اللهم  داود وعيسى بن مريم ))

داود من أنبياء اهللا الشك ؛ لكنه أعطي النبوة وشيئا  مريم )) (( على لسان داود وعيسى بنالعنهم ؛ وقوله: 

((  املشار إليه اللعن الذي دل عليه الفعل)) (( ذلك بما عصوا )) من امللك ولكن امللك األمت البنه سليمان .

باء هنا ال (( بما عصوا ))؛ وهنا عاد الضمري على ما اشتق منه الفعل أي ذلك اللعن مبا عصوا ؛ وقوله:  لعن ))

للسببية و" ما " مصدرية أي بعصيام ؛ واملعصية خالف الطاعة ، والطاعة: موافقة اآلمر باجتناب ما ى عنه 

أي على صلة  (( عصوا )) معطوفة على: (( وكانوا يعتدون ))وقوله:  (( وكانوا يعتدون )) وفعل ما أمر به .

 اعتدوا على اخلالق عزوجل فقالوا يف حقه ما ال يليق بهاملوصول أي بعصيام واعتدائهم ؛ عصيام على من ؟ 

لو قال قائل: أليس االعتداء من  (( وكانوا يعتدون ))وقوله:  واعتدوا أيضا على املخلوق فقتل بعضهم بعضا .

املعصية ؟ فاجلواب: بلى ، هو من املعصية ؛ لكن قد خيص بعض األفراد بالذكر ألمهيته والعناية به أو لكونه أشد 

أي ال  (( ال يتناهون )) (( كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه ))وأقبح ، مث بني ذلك العدوان واملعصية وقال: 

ينهى بعضهم بعضا ألن املفاعلة تدل على االشرتاط من اجلانبني ؛ والنهي هو طلب الكف على وجه االستعالء 

، هذا هو النهي طلب الكف على وجه االستعالء ؛ وعلى هذا فلو أمر العبد سيده بأمر أو اه عن شيء مل 

لهم إال أن يدعي العبد أنه أعلى من سيده فهذه يكن آمرا وال ناهيا ؛ ألنه طلب الكف على وجه االستعالء ؛ ال

املنكر هو ما أنكره  (( عن منكر ))دعوى يعين قد يتخيل أنه أعلى من سيده فيوجه إليه األمر والنهي ؛ وقوله: 



الشرع من تفريط يف واجب أو انتهاك حملرم ، هذا هو املنكر ؛ وهل املرجع فيها إىل العرف أو إىل الشرع ؟ إىل 

ألن الناس قد ينكرون ما ليس مبنكر وقد يقرون ما هو منكر ؛ فاملرجع إذا إىل الشريعة ال إىل الناس ؛ الشرع ؛ 

ألن املفعول ال يتوجه إليه النهي  (( ال يتناهون عن منكر فعلوه ))كيف يقول:   (( عن منكر فعلوه ))وقوله: 

ن املنكر الذي فعل ال ميكن أن يرد عليه النهي إذ أنه مت وفعل ؛ لكن اآلية أي عن االستمرار يف منكر فعلوه ؛ أل

(( عن منكر فعلوه ؛ إذا قام اإلنسان هل أقول: ال تقم ؟ ال ، إن قلت ال تقم فاملعىن ال تستمر يف القيام ؛ إذا 

الالم هنا موطئة للقسم يعين واهللا لبئس ؛ و"  (( لبئس ما كانوا يفعلون )) .أي عن االستمرار يف منكر فعلوه  ))

؛ ((  س " فعل ماض لكنه إنشاء واضع إذ أنه فعل يدل على إنشاء الذم ؛ و " نعم " تدل على إنشاء املدحبئ

صلة املوصول ؛ أين العائد على  (( كانوا ))" ما " فاعل وهي اسم موصول ؛ و لبئس ما كانوا يفعلون ))

  املوصول ؟ حمذوف ؛ والتقدير: لبئس ما كانوا يفعلونه .

(( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك لشطيان الرجيم ؛ أعوذ باهللا من ا

بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثير منهم يتولون 

  .الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط اهللا عليهم وفي العذاب هم خالدون )) 

(( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ))وعيسى بن مريم 

(( لعن الذين كفروا ... ؟ نأخذ من قوله:  عليم ))(( واهللا هو السميع التكلمنا على هذا ؟ الفوائد أخذنا إىل 

واللعن معروف هو الطرد عن  (( لعن ))يف هذه اآلية فوائد ؛ منها: لعن الكافرين من بين إسرائيل ؛ لقوله:   ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من بين إسرائيل من هو كافر ومنهم من هو  رمحة اهللا عزوجل وعدم التوفيق .

وهذا هو الواقع فإن منهم مؤمنني كاحلواريني لعيسى عليه (( الذين كفروا من بني إسرائيل )) ؛ لقوله: مؤمن 

ومن فوائدها: أن الذي لعن بين إسرائيل  الصالة والسالم وكالقوم الذين اختارهم موسى سبعني رجال وغري ذلك .

عليهم السالم ؛ داود ومن أنبياء بين إسرائيل لكنه رسوالن كرميان لعنوا على لساما ومها: داود وعيسى بن مرمي 

ومن فوائد هذه  ليس من آخرهم ، آخرهم عيسى ابن مرمي فيكون لعنتهم يف أول الرساالت ويف آخر الرساالت .

فإن الباء للسببية وسبق تقرير هذا وبيان اختالف  (( ذلك بما عصوا ))اآلية الكرمية: إثبات األسباب ؛ لقوله: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  األسباب وبيننا الصحيح فيها وأن األسباب نوعان: حسية ، وشرعية . الناس يف

.  (( ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ))العدوان على الغري أشد من جمرد املعصية مع أنه من املعصية ؛ لقوله: 

(( ذلك بما أحد بعقوبة إال بذنب ؛ لقوله:  ومن فوائدها: أن اهللا تعاىل ال يظلم الناس شيئا ، وأنه ال يعاقب



: إحجام بين إسرائيل عن النهي  (( كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه ... ))ومن فوائد قوله تعاىل:  . عصوا ))

ومن فوائدها: أن ترك التناهي عن منكر سبب  . (( كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه ))عن املنكر ؛ لقوله: 

ه وإبعاده ـ والعياذ باهللا ـ واعلم أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر حيتاج إىل شروط؛ الشرط للعنة اهللا وطرد

األول: العلم بأن هذا معروف يؤمر به وهذا منكر ينهى عنه فال جيوز األمر مبا ال يعلم أنه مأمور به وال النهي 

 عباد اهللا عن على اهللا وسد  االفرتاءعما ال يعلم أنه منهي عنه ملا يف ذلك من 



: إحجام بين إسرائيل عن النهي عن املنكر ؛  (( كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه ... ))ومن فوائد قوله تعاىل: 

عن منكر سبب للعنة اهللا وطرده  ومن فوائدها: أن ترك التناهي . (( كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه ))لقوله: 

الشرط األول: العلم بأن هذا  وإبعاده ـ والعياذ باهللا ـ واعلم أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر حيتاج إىل شروط:

معروف يؤمر به وهذا منكر ينهى عنه فال جيوز األمر مبا ال يعلم أنه مأمور به وال النهي عما ال يعلم أنه منهي 

الشرط  لك من االفرتاء على اهللا وسد عباد اهللا عن ما أحل اهللا له أو منعهم عما أحل اهللا هلم .عنه ملا يف ذ

الثاين: أن يعلم وقوع هذا املنكر من الشخص املعني ألن الشيء قد يكون منكرا عند شخص وغري منكر عند 

ر يف رمضان عند املقيم وغري آخر ؛ فاملسافر يأكل سرا وجهرا يف ار رمضان واملقيم ال يأكل ؛ فاألكل منك

منكر عند املسافر فالبد أن يعلم اآلمر والناهي أن هذا الشخص بعينه وقع يف هذه املخالفة ومع االحتمال ؟ مع 

االحتمال جيب االستفسار ، مع االحتمال جيب االستفسار ؛ دليله أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم رأى رجال 

أصليت ؟ قال: ال ، قال: قم ( لناس ـ عليه الصالة والسالم ـ فقال له: دخل املسجد وجلس وهو خيطب ا

ومن  فلم ينهه عن املنكر الذي هو اجللوس قبل الصالة حىت علم أنه مل يصل .فصل ركعتين وتجوز فيهما ) 

نهي الشروط أيضا: أن ال يتحول املنكر إىل ما هو أنكر منه ؛ فإن حتول إىل ما هو أنكر منه وجب الكف عن ال

ألنك إذا يت تعلم أنه سيتحول إىل ما هو أنكر فمعىن ذلك أنك دعوت إىل فعل الزائد عن املنكر األول ، 

(( وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا والزائد عن املنكر األول منكر ؛ يؤخذ هذا من قوله تعاىل: 

اجب سب اآلهلة والتح..ير عنها لكن إذا لزم منه ما هو فرتك سب آهلة املشركني منكر ألن الو  عدوا بغير علم ))

؛ فلو (( وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغير علم )) أشد نكرا وجب الكف ؛ لقوله: 

رأينا شخصا يشرب الدخان أمامنا لكن نعلم أننا لو يناه عن شرب الدخان لذهب يسرق أموال الناس ويؤذي 

يقهم فهل ننكر عليه شرب الدخان أو ال ؟ ال ننكر ؛ وكذلك لو علمنا أو غلب على ظننا أننا لو الناس ويذا

اختلف  يناه عن شرب الدخان لذهب إىل رفقة يشربون اخلمر فإننا ال ننهاه دفعا ألعلى املفسدتني بأدنامها .

؟ أو الناهي تاركا ملا ينهى عنه ؟ والصواب العلماء يف الشرط الرابع وهو هل يلزم أن يكون اآلمر فاعال ملا يأمر به 

أن هذا ليس بشرط ؛ ألننا لو قلنا ملن يفعل املنكر ال تنه عنه لزم من ذلك أن نأمره مبنكرين: ترك اإلنكار ، وفعل 

املنكر الذي هو ميارس ؛ فنحن نقول: مر باملعروف وانه عن املنكر وإن كنت تفعل ما تنهى عنه أو ترتك ما تأمر 

رمبا يكون أمره ويه سببا اللتزامه واستقامته حيث إنه يوبخ نفسه ويقول سبحان اهللا أى الناس عن املنكر به ؛ و 

  وأفعله ؟ فيستقيم ؛ وأما قول الشاعر:

    ال تنه عن خلق وتأتي مثله    عار عليك إذا فعلت عظيم                



اإلنسان الذي يفعل املنكر  ، نه غري مسلمإحىت لو فرضنا  فمراده أن جتمع بني األمرين ، ال تنه وأنت تأيت مثله

ويرى املنكر جيب عليه شيئان ؛ األول ترك املنكر، والثاين النهي عنه ؛ فإذا تعذر األمر األول نقول يتعذر الثاين ؟ 

ال، والصواب أنه جيب على اإلنسان أن يأمر باملعروف وإن كان ال يفعله وأن ينهى عن املنكر وإن كان يفعله ؛ 

قيمة أشد عذابا ؛ ألن حاله كحال املستهزئ باهللا عزوجل وأحكام الشريعة ، كيف تأمر ولكن هذا سيكون يوم ال

بشيء وأنت ال تفعله وكيف تنهى عن شيء وأنت تفعله ؟ ما هذا إال نوع من االستهزاء والسخرية ؛ ولذلك كان 

قى يف النار حىت تندلق أشد عذاب ، حيث أخرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه يؤتى بالرجل يوم القيمة فيل

أقطاب بطنه ـ واألقطاب هي األمعاء ـ فيدور عليها كما يدور احلمار على رحاه فيجتمع عليه أهل النار ويقولون 

يا فالن مالك ألست تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر ؟ فيقول بلى ؛ ولكين آمركم باملعروف وال آتيه وأاكم 

الفضيحة ـ والعياذ باهللا ـ ؛ وليعلم أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر غري تغيري عن املنكر وآتيه ) فيفضح هذه 

املنكر ؛ وهلذا جاءت النصوص مطلقة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر وجاء التغيري مقيدا باالستطاعة ، 

لم يستطع فبلسانه فإن ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن حيث قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

ألن هذا ـ أعين التغيري ـ البد أن يكون من ذي سلطة كويل األمر مثال ونوابه وكذلك الرجل  لم يستطع فبقلبه )

  يف أهله يستطيع أن يغري املنكر بيده .

(( ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

خط اهللا عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون باهللا والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء س

ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة 

  . وأنهم ال يستكبرون ))للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا 

  . (( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ... ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  ذكرنا يف هذه اآلية حبثا مهما فيما يتعلق باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وبيننا أن املعروف ؟ الشيخ : 

   املعروف ما أمر به الشرع ؛ الطالب :

  ما أمر به الشرع إما إجيابا أو استحبابا . الشيخ :

  ما هو املنكر ؟  الشيخ :

  ما أنكره الشرع ؛  الطالب :

  يعين ؟ أنكره الشرع يعين أيش ؟  الشيخ :



ى عنه إما حترميا أو كراهة ؛ ولكن إذا كان كراهة فإنه ال يأمث من مل ينكره وإذا كان استحبابا فإنه ال  الشيخ :

  مل يأمر به . يأمث من

  اشرتط يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر شروطا األول يا أخ ؟ الشيخ :

  األول أن يكون عاملا مبا يأمر وينهى ؛  الطالب :

  عاملا بالذين يأمر وينهى يعين ؟  الشيخ :

  يعين أن يعلم أن ما أمر به معروف وأن ما ى عنه منكر ؟  الشيخ :

  نعم ؛ الطالب :

  احية الشرع أو من ناحية الواقع ؟هذا من ناحية أيش من ن يخ :الش

  من ناحية الشرع ،  الطالب :

  يعين أن يعلم أن هذا معروف وأن هذا منكر . الشيخ :

   نعم ما هو الثاين ؟ الشيخ :

  أن ال يتحول إىل منكر أكرب منه ؛  الطالب :

  ال ، رمبا خنلص من العلم ؛  الشيخ :

إنه أن يكون املنكر فاعله منكرا عليه فمن كان مثال أفطر يف رمضان وهو مسافر فال ينبغي أن نعلم  الطالب :

  ؛  ليس مبسافر حبيث أنه أفطر وال عذر له

يعين بأن يعلم وقوع املنكر من هذا الشخص بعينه ؛ ألن املنكر قد يكون منكرا عنده لكن بالنسبة هلذا  الشيخ :

  الشخص ليس منكرا .

  الشرط الثالث ؟  :الشيخ 

  أن ال يتحول إىل ما هو أنكر منه ؛  الطالب :

  مثاله ؟  الشيخ :

  مثاله رجل يشرب الدخان وعلمنا أنه إذا ينا عن شرب الدخان يشرب اخلمر ؛  الطالب :

  وإذا علمنا أنه إذا ترك التدخني سوف يتحول إىل شرب اخلمر فهنا ال ننهاه ؛  الشيخ :

  هل لنا دليل على هذا ؟  الشيخ :

   (( وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغير علم ))نعم الدليل قوله تعاىل:  الطالب :

  فنهى عن سب آهلتهم ألنه يؤدي إىل سب اهللا عزوجل وهذا أشد من ترك اإلنكار عليهم . الشيخ :



   الذي ذكره التدخني وشرب اخلمر ؟ مثال آخر لتحول املنكر إىل ما هو أنكر غري الشيخ :

  إنسان يتكاسل يف صالة النوافل وإذا علمنا أننا إذا يناه عن هذا املنكر رمبا يرتك صالة الفريضة ؛  الطالب :

  ما هي بواضح ؟  الشيخ :

على شرب اخلمر ولو أننا يناهم عن شرب اخلمر لذهبوا يسرقون  يعين مثل أن نرى مجاعة لصوصا الشيخ :

  موال الناس ويعتدون على أعراضهم ، فهنا نقول ندعهم على شرم اخلمر حىت ال يتحولوا إىل ما هو أنكر .أ

  الشرط الرابع ؟  الشيخ :

  يعين هل يشرتط أن يكون اآلمر باملعروف يفعل ما أمر به ؟  الشيخ :

  أنه ال يشرتط ، الطالب :

  بارك اهللا فيك .  الشيخ :

  جيب أن نعلم أن املنكر عليه قد ارتكب املنكر ؟  هب لنا دليل أنه الشيخ :

أصليت ركعتين ؟ ( كان الرسل صلى اهللا عليه وآله وسلم خيطب فدخل رجل املسجد وجلس فقال  الطالب :

  ؛  )قال ال، قال قم وصل ركعتين 

  هذا واضح جدا . الشيخ :

  ىل جانب امرأة ؟ علي أن أنكر على شخص رأيته ميشي إهل جيب  الشيخ :

  يعين ال أنكر حىت أعلم أن املرأة أجنبية له ؛  الطالب :

  وكيف الوصول إىل العلم ؟  الشيخ :

 سؤال كل إنسان من أفسق الناس يقول هذه أخيت أو أمي لكن هناك قرائن تدل على أنه مرتكب حمرما  الشيخ :

  ؛ وهل جيوز العمل بالقرائن ؟ 

  نعم جيوز ؛  الطالب :

  ويش الدليل ؟  الشيخ :

  يعين أن الرسل عمل بالقياس ،  الطالب :

ما هي  هنا ثالث قصص ، قصة يوسف ، وقصة لسليمان ، وقصة للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ الشيخ :

  قصة يوسف ؟ 

(( إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه من وجل:  قول اهللا عز الطالب :

   الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ))دبر فكذبت وهو من 



  ويش القرينة ؟  الشيخ :

  فلما رأى القميص ؛ الطالب :

  إذا كان من دبر فهي الكاذبة ؛ أيش ؟   الشيخ :

  يدل على أا جذبته إليها ؛ نعم وإذا كان من قبل فهي تدافع عن نفسها فانشق قميصه ،  الطالب :

  .بارك اهللا فيك  الشيخ :

  ما هي قصة سليمان ؟  الشيخ :

  فقضى داود يف حق الكربى ، فقضى سليمان بالقرينة ؛ختتصمان يف ولد داود جاءت امرأتان إىل  الشيخ :

  ما وجه القرينة هنا ؟   الشيخ :

  ألن بقاء الولد عند غريها أوىل من أن ينشقه نصفني ؛  الطالب :

  نعم يا سليم ؟  الشيخ :

ري األوىل ؛ أحسنت ألن الصغرى قالت هو هلا وهذه قد أخذ من الرمحة اليت وجد يف قلب الصغرى غ الطالب :

  ما يهمه . أكل ولدها الذئب اقض عليه

  للرسول عليه الصالة والسالم ؟  الشيخ :

احلرب قال كيف ؟  أفنتهإنه  طب قالواحقصة خيرب ملا طلب النيب عليه الصالة والسالم مال حيي بن أ الشيخ :

أمر أن يعذبه حىت أقر ؛ فهذا من العمل بالقرائن وهو كثري يف السنة املال كثري واألهل قليل مث قال لزبري بن عوام 

وكثري أيضا يف زمن التابعني من القضاة األذكياء الذين يعملون بالقرائن ، ويف كتاب " الطرق احلكومية " البن قيم 

  . يء كثري ؛ انتهى الكالم على األمر باملعروف والنهي عن املنكرمن هذا الباب ش

بقي علينا كيف نأمر وكيف ننهى هل نأمر بالشدة أو نأمر بالسهولة ؟ نقول هذا ينبين على حال  الشيخ :

الشخص ؛ فاملعاند ليس كاجلاهل األصلي ، اجلاهل األصلي نعامله باللطف واللني واإلقناع حىت يقبل احلكم؛ 

يب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ ؛ يدل هلذا أيضا وقائع وقعت يف عهد النواملعاند أو ااهر هذا له حكم آخر 

منها قصة األعرايب الذي بال يف املسجد فإن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كلمه باللطف وقال: إن هذه 

املساجد ال يصح فيها شيء من القذر واألذى ؛ ومنها قصة معاوية ابن احلكم الذي تكلم يف الصالة مرتني 

وأخربه بأن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس ؛ وملا رأى يف فدعاه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

يد رجل خامت من ذهب أخذه النيب عليه الصالة والسالم ينزع من يده مث رماه ومل يتكلم معه وملا صرف النيب 

وآله وسلم ؛  صلى اهللا عليه وآله وسلم قيل له خذ خامتك قال واهللا ال آخذ خامتا رماه به النيب صلى اهللا عليه



هل هناك فرق بني األمر والنهي والتغيري ؟ اجلواب: نعم بينهما فرق ،  ألن هذا ليس له عذر ؛ فلكل مقام مقال .

التغيري إمنا يكون ملن له سلطة ووالية وال يفتح لكل أحد من الناس ألنه لو فتح لكل أحد من الناس لكانت 

يقوم ويغري بيده ؛ فالتغيري ملن له ه منكرا ار ولو كان الفاعل ال ير املسألة فوضى ولكان كل إنسان يرى أن هذا منك

والية وسلطة ؛ األمري يف بلده له والية وسلطة ؟ نعم ؛ واإلنسان يف بيته له والية وسلطة ؛ لكن يف الشارع ال ، 

مبا حيدث من الفوضى ؛ يف الشارع عليه األمر والنهي فقط ؛ أما اإللزام مبأمور به أو التغيري ملنكر هذا ليس إليه 

( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن وهلذا قيد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم باب التغيري باالستطاعة قال: 

لكن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ما قيد باالستطاعة بل جاء مطلقا ألنه يكون ممن له والية  لم يستطع )

 اهللا هل هي األمر باملعروف والنهي عن املنكر أو هي شيء آخر ؟ هي شيء الدعوة إىل وممن ليس له والية .

آخر ، الدعوة واجبة يف كل حال سواء رأيت منكرا أم مل ترى ، وسواء رأيت تفريطا يف واجب أم مل ترى ؛ وهلذا 

فبدأ بالدعوة ))  (( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرقال اهللا تعاىل: 

؛ األول أيش ؟ الدعوة إىل اخلري  باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ؛ فصارت املراتب اآلن ثالثة إىل اخلري مث

؛ املرتبة الثانية األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؛ املرتبة الثالثة تغيري األمر باملعروف  وبيان املعروف وبيان املنكر

 من الناس ال يتفطن هلذا الفرق ويظن أن الدعوة واألمر والنهي والتغيري كلها سواء ؛ والنهي عن املنكر ، وكثري

حيتمل أن تكون رؤية علمية  (( ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا )) (( ترى )) آخر ما وقفنا عليه ؟ .

اخلطاب للنيب صلى اهللا وحيتمل أن تكون رؤية بصرية ألن تويل الكافرين يشاهد بالعني ويعلم بالقلب ، مث هل 

عليه وعلى آله وسلم ومن كان يف زمنه ؟ أو لكل إنسان ؟ الظاهر أا للعموم ؛ وهكذا ينبغي أن نسلك طريق 

العموم يف مجيع اخلطابات القرآنية ألن القرآن نزل لألمة إىل قيام الساعة إال إذا منعنا مانع فيجب نقتصر على ما 

أي  (( يتولون الذين كفروا ))أي من هؤالء الذين لعنوا من بين إسرائيل  )(( ترى كثيرا منهم )دل عليه ؛ 

يتخذوم أولياء ، يوالوم بالنصرة واملعونة واملساعدة ومن هؤالء اليهود حينما ساعدوا قريشا عام عزوة األحزاب 

وقيل  لون الذين كفروا ))(( ترى كثيرا منهم يتو ، عام غزوة األحزاب فإنه تولوا الذين كفروا وساعدوا وعاونوهم 

إن املراد بالذين كفروا هم الذين كفروا بقلوم وآمنوا بألسنتهم وهم املنافقون ألن املنافقني مع اليهود يف املدينة 

على خط واحد يتولوم ويساعدم وميكرون بالنيب عليه الصالة والسالم كما ميكر املنافقون ؛ ولو قيل إن اآلية 

 تقررت أنه إذا كانت اآلية أو احلديث يدل على املعنيني على السواء وال عامة لكان أوىل بناء على القاعدة اليت

ينايف أحدمها اآلخر فالواجب محلها على املعنيني توسيعا للمعاين الشرعية وتربئة للذمة ؛ ألننا لو اقتصرنا أحد 

هل  (( كفروا )) كفروا ))  (( يتولون الذين... ؛  لكان يف ذلك ، لتعلق بذلكاملعنيني واهللا ورسوله أراد املعنيني 



(( لبئس ما قدمت لهم  املراد كفروا ظاهرا وباطنا أو كفروا باطنا وآمنوا ظاهرا ؟ أو األمران ؟ األمران مجيعا .

يعين لبئس الذين قدمت هلم أنفسهم سخط اهللا عليهم يعين أن سخط اهللا  أنفسهم أن سخط اهللا عليهم ))

دموا سخط اهللا ألنفسهم ألم فعلوا ما يوجب سخطه فكأم قدموا عليهم بئس ما قدموه ألنفسهم وإمنا ق

والسخط والغضب معنامها متقاربان ومها وصفان  (( أن سخط اهللا عليهم ))ألنفسهم سخط اهللا عليهم ؛ 

ابق ثابتان هللا عزوجل على وجه احلقيقة ؛ ومها غري انتقام وغري إرادة االنتقام بل مها شيء سابق إلرادة االنتقام وس

لالنتقام ؛ بالنسبة لنا السخط حال تعرتي اإلنسان عند وجود ما يثري من قول أو فعل ؛ وجتد اإلنسان ينفعل 

وخيتل تفكريه حىت إنه يفعل ما ال حتمد عقباه ؛ والسخط يكون فيه انتقام ، يكون فيه انتقام من الساخط وقد 

قوله: ( وفي العذاب هم خالدون )) ( ته ذلك .يعفوا اهللا عزوجل عن املسخوط عليه إذا اقتضت رمحته وحكم

فيها نوع من التوكيد وذلك لوجود الضمري وإال لو قيل: لبئس ما قدمت هلم  (( في العذاب هم خالدون ))

أنفسهم أن سخط اهللا عليهم ويف العذاب خالدون ، الستقام الكالم لكن للتوكيد جاءت كلمة " هم " واخلالد 

يف هذه اآلية فوائد ؛  هذا يف األصل وقد يراد به املكث الدائم حسب األدلة والسياق .هو املاكث مكثا طويال ، 

منها: أن بين إسرائيل قد يتولون الكفار ممن كفر صريح أو خفي فهم يوالون الكفار واملنافقني ـ والعياذ باهللا ـ على 

يكون بعضهم إىل اآلخر حبيبا  من ؟ على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وإن بعضهم مع بعض قد ال

ومن فوائد هذه اآلية: التحذير من مواالة الكافرين ؛ ومواالة الكافرين  ومستحقا للوالية لكن ألم ضد ثالث.

أنواع كثرية منها ما يصل إىل الكفر ومنها ما هو دون ذلك ؛ فالتويل التام كفر مبعىن أن يكون معهم على اخلطأ 

 املسلم وعلى دين اإلسالم وغريه ، هذا الشك أنه كفر؛ والتويل يف بعض األمور  والصواب وعلى املسلم وغري

كاملعاقدة معهم يف فنون االقتصادية مثال أو جتارية أو عمل حرث أو زراعة، هذا ال يؤدي إىل الكفر ألنه قد 

ك أنه كما قال يعامله وقلبه منكر له مبغض له خبالف الذين يقول إنه معهم على اخلطأ و الصواب فهذا الش

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  . (( ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين ))عزوجل: 

ومنها:  أيضا . (( يتولون ))ومن قوله:  (( قدمت لهم رسلهم ))الرد على اجلربية ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

(( ترى كثيرا منهم دليل احلسي مما جاء يف القرآن الكرمي؛ لقوله: االستدالل باألمور احلسية يعين أن إقامة ال

ومن فوائد اآلية  فإن هذا كما قدمنا يف التفسري حيتمل الرؤيا العلمية والرؤيا البصرية . يتولون الذين كفروا ))

املتلقى من ومذهب أهل السنة واجلماعة  (( أن سخط اهللا عليهم ))الكرمية: إثبات سخط اهللا عزوجل ؛ لقوله: 

يبغض يكره و طريق السلف الصاحل الصحابة والتابعني إثبات هذه الصفة هللا عزوجل وأنه يسخط ويغضب وحيب و 

إىل غري ذلك مما أثبته اهللا لنفسه ، فمذهب السلف الصاحل أننا نثبت هذا هللا حقيقة ولكن يف علمنا ويقينا  قتومي



ولو أننا حرفنا وقلنا سخط هو  (( ليس كمثله شيء ))أن ذلك ال مياثل صفات املخلوقني ألن اهللا يقول: 

االنتقام الفرتينا على اهللا كذبا ؛ ألنه يقال ملن فعل ذلك أين دليلك على أن اهللا أراد هذا ؟ وحنن متعبدون بظاهر 

ظاهره لكنا افرتينا على اهللا الكذب ، بأي حجة ؟ وما اللفظ ، والقرآن عريب منزل باللغة العربية لو صرفناه عن 

موقف اإلنسان من ربه يوم القيمة إذا اعتقد هذا االعتقاد ـ أعين اعتقاد أن السخط هو إرادة االنتقام أو االنتقام ـ 

ات ما موقف اإلنسان ؛ فالصواب يف هذا املتعني الواجب على املؤمن الذي يريد إنقاذ نفسه أن جيري آيات الصف

فإذا قال قائل: إن ظاهرها التمثيل ؟ قلنا كذبت ، ما ميكن بظاهرها التمثيل ؛ ألن  وأحاديثها على ظاهرها .

فإذا قال هذا  التمثيل معىن باطل وال ميكن أن يكون ظاهر كالم اهللا ورسوله شيئا باطال بأي حال من األحوال .

ذا هو الظاهر؟ إذا قال إن العقل مينع أن يقوم الظاهر وأصر على ذلك ؛ قلنا من أين الدليل لك من أن ه

السخط باهللا والغضب باهللا والكراهة باهللا ؛ قلنا عقل من ؟ والعقل ال جمال له يف األمور الغيبية إطالقا ؛ وإمنا 

فرض العقل يف األمور السلبية هو التسليم والتصديق ألننا أقل من أن ندرك ما أخفاه اهللا علينا ؛ وإذا كان اهللا 

فما   (( قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قليال ))عزوجل ينكر على من يسألنا عن الروح ويقول: 

كان أعظم من الروح فهو أوىل باخلفاء علينا ؛ وهلذا ضرب شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف العقيدة التدمرية ضرب مثال 

ال يعلم من أي عنصر هي وال يعلم كيفية الروح إال ما  بالروح قال: روح إلنسان جمهولة وال معلومة ؟ جمهولة ،

ط ويصعد ا إىل السماء وتقرب ، ما جاءت به الشريعة فقط من أن الروح تقبض وجتعل يف كفن عند املوت وحتن

عدا ذلك ليس لنا منه علم ؛ فإذا كان هذا يف شيء خملوق أي أننا ال ندركه مع أنه شيء خملوق فما بالك يف 

فالواجب على من نصح نفسه أن يقول يف كلما أخرب  (( ليس كمثله شيء ))خالف يف مجيع األشياء اخلالق امل

اهللا به ورسوله عن نفسه أن يقول مسعنا وصدقنا وآمنا ؛ لكن على أساس أنه ليس كمثله شيء وهو السميع 

  البصري .

اليوم من توليهم للنصارى يف مقابلة  هل ميكن أن يقال إن مواالة اليهود للذين كفروا هو ما نشاهده السائل :

  املسلمني ؟

(( إن الذين كفروا أي نعم، نعم السيما إذا كنا ترى عامة ، ما فيه شك ألن النصارى من الذين كفروا  الشيخ :

  بيان للذين كفروا . من أهل الكتاب ))

  هل هناك فرق بني املواالة والتويل ؟ السائل :

  ووااله ال فرق بينهما . توالهال فرق بينهما ،  الشيخ :

  



من املعلوم أنه ليس لكل أحد أن يغري املنكر فلو رأينا رجال حيمل امرأة معه يف السيارة وهي أجنبية عنه  السائل :

  فهل ننكر عليه ونغري املنكر ؟

نا لو فرضنا واهللا ما أدري ، أتوقف فيها إذا كان ال حيدث فتنة وهو قادر على املنع فأنا أتوقف فيه ؛ ألن الشيخ :

أن املسألة وقعت أن رجال ميكن أن يوقف السيارة ويقول يا فالن نزل املرأة ؛ هذه وإن حصلت لواحد من الناس 

قد ال حتصل لآلخرين ، مث إن حصلت لواحد من الناس الذين نريد أن نغري عليهم قد ال حتصل لآلخرين فنتوقف 

  خرين .من أجل أن خنشى أن العواقب تكون وخيمة من أناس آ

  هل يعد عمل املسلم مع اإلذاعات الكافرة من تويل الكفار ؟ السائل :

أي نعم ، اجلاسوسية هي ؟ صحايف ، أقول الصحايف ينقل أخبار املسلمني إىل الكفار ؟ هذا جاسوس  الشيخ :

ارنا إىل ما جيوز والصحيح أن اجلاسوس ولو كان مسلما جيب أن يقتل يعين لو تأكدنا أن هذا الرجل جيس بأخب

أعدائنا وجب أن نقتله ؛ شيخ أحسن اهللا إليك ! الصحفيني يف بالد املسلمني أغلبهم مسلمني وإذا عملوا مع 

ه من األخبار وتكون هذه أخبار اإلذاعات األجنبية فالبد أن ينقل األخبار إىل هذه األنظمة ما حيتاجون إلي

  يكون جمرد أخبار حوادث فقط .املسلمني ؛ يعين هل تضر املسلمني وتنفع الكفار ؟ قد 

  إذا كان جاسوس مسلم ؟  السائل :

أي نعم يقتل ما فيه شك ؛ ألن حاطب ابن أيب بلتعة رضي اهللا عنه إمنا منع قتله أنه من أهل بدر ؛  الشيخ :

  فهذا يدل على أن غري أهل بدر يقتلون والشك أنه يقتل ألن هذا من أعظم الفساد يف األرض .

  قاتل مع الكفار ضد املسلمني حسدا منه عليهم ال حبا يف الكفر فهل يكفر بذلك؟مسلم  السائل :

هذا معناه أنه يريد أن يظهر الكفار على املسلمني ، هذا ال جيوز ؛ لكن ما رأيكم فيما لو قاتل مع  الشيخ :

أشد عداوة من  الكفار عدوا للمسلمني أشد عداوة من الذين يقاتلون معهم ، قاتل مع الكفار عدوا للمسلمني

أعداء للمسلمني  الذين كانوا يقاتلون معه ؛ هل جيوز هذا أو ال جيوز ؟ غري واضح ؛ طيب هؤالء قوم من الكفار

الشك هناك عدو ثالث للجميع وهو بالنسبة لعداوة املسلمني أشد خطرا من اآلخرين فهل لنا إذا أن نقاتل مع 

لذين يقاتلون معنا ، أو نقول ال نقاتله وليتقاتل الطرفان وليغب هؤالء ؟ ألن هذا العدو أخطر علينا من اآلخر ا

األشد علينا من اآلخر ؟ الظاهر أننا نقاتل معهم بشرط أن ال خنشى من أن يتقوى اجلانب الذي نقاتل معهم مث 

أن ينقلب  ينقلبون علينا ألن هذا وارد رمبا يفعل هذا ، هذا وارد إنه مثال إذا قاتلنا معهم على عدوه مبساعدتنا

  علينا ويكون كما قال الشاعر:

        خال لك الجو فبيضي وسفري              ونقري ما شئت أن تنقري                      



  

  هل جيوز التجسس إلنكار املنكر ؟ السائل :

د يعين هل لنا أن نبحث ونتجسس عن املنكر بغرض عامة ؛ إذا وجدت قرائن فال بأس وإن مل توج الشيخ :

  القرائن فاألصل براءة .

أولياء ولكن كثيرا  متخذوهما ا(( ولو كانوا يؤمنون باهللا والنبي وما أنزل إليه أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين 

سمعوا ما أنزل إلى بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم ال يستكبرون وإذا آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك 

  . الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ))



(( ولو كانوا يؤمنون باهللا والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا ؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين 

أنزل إلى آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم ال يستكبرون وإذا سمعوا ما 

وما لنا ال الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 

نؤمن باهللا وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم اهللا بما قالوا جنات تجري 

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم من تحتها األنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين 

(( .  

(( ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  . لهم أنفسهم أن سخط اهللا عليهم ))

  اخلطاب ملن ؟   (( ترى كثيرا منهم ))قوله:  الشيخ :

  ، األوىل  الطالب :

  العموم أوىل ؟  الشيخ :

   نعم الطالب :

  طيب . الشيخ :

   من املراد من الذين كفروا ؟ (( يتولون الذين كفروا ))قوله:  الشيخ :

  قيل: النصارى ،  الطالب :

  ال الشيخ :

  وقيل: هم املنافقون ؛  الطالب :

  يعين املنافقني ؛ ألن اليهود يتولون هؤالء وهؤالء . الشيخ :

  لو قال لك قائل: لعلنا جنعلها عامة من باب استعمال االسم املشرتك يف معنيني ماذا تقول ؟  الشيخ :

  هو أوىل . الطالب :

  يف اآلية إثبات صفة من صفات اهللا عارض فيها األشاعرة وأشباههم ؟  الشيخ :

  صفة السخط الطالب :

  صفة السخط أين هي يف اآلية ؟  الشيخ :

  ؛  اهللا عليهم )) (( سخطيف قوله:  الطالب :



  وماذا تقول يف السخط هل تثبت أن اهللا يسخط ويغضب ويكره وحيب ؟  الشيخ :

  نعم . الطالب :

لو قال قائل: املراد بذلك الزمه وهو االنتقام ماذا تقول ؟ نقول هذا غري صحيح ؛ غري صحيح ؛ ملاذا ؟ ألن 

نه خالف الظاهر هذا واحد ؛ نعم االنتقام غري الواجب أن نأخذ الكتاب والسنة على ظاهره ؛ إذا ال يصلح أل

(( فلما آسفونا انتقمنا منهم )) (( صحيح ؛ بل هو ؟ نتيجته؛ ما دليلك على ما قلت ؟ الدليل قول اهللا تعاىل: 

انتقمنا منهم ، طيب هذا دليل ؛ ثالثا ؟ خمالف إلمجاع السلف ؛ وأنا قلت لكم هذه الكلمة أو هذا  آسفونا ))

خمالف إلمجاع السلف وأنه لو طالبكم أحد وقال أين إمجاع السلف فماذا تقولون ؟ نقول كون السلف الدليل إنه 

يقرؤون هذه اآليات وال يفسروا على خالف ظاهرها يدل على أنه جممع على ما دل عليه الظاهر ، وهذا يف 

لك قوال واحدا من أقوال احلقيقة طريق جيد لنقل اإلمجاع ألنك لو أردت أن تطلب من كل إنسان أن يثبت 

تأويلها يدل على أم يأخذون السلف قد ال تستطيع ؛ لكن تقول كوم يقرؤون القرآن واألحاديث ومل يرد عنهم 

(( ولو كانوا يؤمنون باهللا والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا مث قال اهللا تعاىل:  ظاهرها .

أي  (( يؤمنون باهللا ))الضمري يعود على اليهود الذين حتدث اهللا عنهم أوال ؛  )) (( لو كانوا . منهم فاسقون ))

حق اإلميان ، واإلميان مع الكفر بالرسل ال يسمى إميانا حىت لو قال أؤمن باهللا وأن اهللا سبحانه وتعاىل سبحانه 

" أل " هنا للعهد الرسول ))  ((وقوله:  حي ، عليم ، قادر ، مدبر األشياء فإن ذلك ال يعد إميانا مع الكفر .

هو القرآن ، واملنزل له هو اهللا تبارك (( وما أنزل إليه )) الذهين وهو حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ؛ 

أي ما اختذوا من ؟ ما اختذوا الذين   (( ما اتخذوهم أولياء ))هذا جواب " لو "  (( ما اتخذوهم )) وتعاىل .

مل يقرتن جواب " لو " بالالم ألنه نفي والالم للتوكيد واإلثبات وال يتناسب هذا وهذا ؛ كفروا أولياء ؛ وكما ترون 

ولذلك كان األكثر يف جواب " لو " الشرطية إذا كان مثبتا أن يقرتن بالالم وإذا كان منفيا أن يتجرد من الالم ؛ 

ثر ؟ الثاين ألكرمتك ؛ وقد اجتمع فإذا قلت: لو زرتين أكرمتك ، صح ؛ لو زرتين ألكرمتك ، صح ؛ وأيهما األك

جلعلناه ؛ وقال يف  لو نشاء لجعلناه حطاما ))(( : يف الزرع فقال اهللا تبارك وتعاىل ، النوعان يف سورة الواقعة

فحذف الالم ؛ أما إذا كان جواب " لو " منفيا مبا فإن األكثر جترده من  (( لو نشاء جعلناه أجاجا ))املاء: 

ومل تكن : ملا عبدناهم ؛ ووجه ذلك أنه ال يتناسب التوكيد  شاء الرحمن ما عبدناهم )) (( وقالوا لوالالم 

  بالالم مع االقرتان مبا ؛ لكن مع ذلك تأيت يف اللغة العربية كما قال الشاعر: 

   ولو نعطى الخيار لما افترقنا   ولكن ال خيار مع الليالي                     



... على  (( ما اتخذوهم ))يف هذه اآلية  ينا ما افرتقنا ولكن تأىب الليايل إال أن نفرتق .املعىن لو كان األمر بأيد

أي خارجون عن طاعة اهللا  (( ولكن كثيرا منهم فاسقون ))أي ما صريوهم أولياء؛  (( ما اتخذوهم ))األكثر ، 

يف هذه اآلية الكرمية فوائد ؛ منها: أن اختاذ الكافرين أولياء  ؛ واملراد بالفسق هنا الفسق األكرب املخرج عن امللة .

 (( ولو كانوا يؤمنون باهللا والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ))مناف لإلميان باهللا ورسوله وكتابه ؛ لقوله: 

حممد صلى اهللا  ومن فوائدها: أن النيب يطلق على الرسول ؛ ويف هذه السورة النيب والرسول و كالمها للرسول .

ويف القرآن الكرمي أكثر ما ذكر الرسل  (( والنبي ))وهنا يقول:  (( يا أيها الرسول بلغ ))عليه وآله وسلم 

(( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بوصف النبوة اقرأ إن شئت سورة مرمي، واقرأ قول اهللا تعاىل: 

(( وما أنزل آن منزل على حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ؛ لقوله: ومن فوائدها: أن القر  .بعده ... )) 

تأمل قول رب  (( وإنه لتنزيل رب العالمين ))هذا اإلنسان معتىن به أكرب عناية ؛ لقول اهللا تعاىل:  إليهم ))

(( نزل به مل قوله: العاملني ليتبني لك عظمة هذا القرآن وأن العاملني ملزمون بقبوله ؛ ألنه نازل من ربه ، مث تأ

الروح جربيل ألنه مؤكل بالوحي الذي به حياة القلوب ؛ أمني مؤمتن ال ميكن أن يزيد فيه وال  الروح األمين ))

، والشيء إذا  (( على قلبك ))ينقص وال يتقدم وال يتأخر عليه الصالة والسالم ؛ أين وعاء هذا املنزل على ؟ 

( إن في الجسد مضغة إذا لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم:  حل بالقلب البد أن يؤثر على البدن ؛

ومن فوائدها: ثبوت علو اهللا  . صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب )

زل ومعلوم أن املنزل هو اهللا تبارك وتعاىل، والتعبري باإلنزال يدل على علو املن (( وما أنزل إليه ))عزوجل ؛ لقوله: 

وهو كذلك ؛ وعلو اهللا عزوجل ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة واإلمجاع ثبوتا الشك فيه ؛ أما الكتاب 

فاآليات يف ذلك كثرية متنوعة يف الداللة ؛ أما السنة فكذلك اجتمع فيه أي يف العلو الداللة القولية والفعلية 

أن الرسول سأل اجلارية أين اهللا قالت يف السماء فقال أعتقها  واإلقرارية ؛ واألخ يبني لنا الدليل على اإلقرارية ؟

أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يشهد اهللا على إقرار األمة بأنه بلغ فريفع أصبعه فإا مؤمنة ؛ والفعلية ؟ 

ان عاقل يعرف إىل السماء ويقول اللهم اشهد ؛ أما القول فال حيصى ؛ وأما داللة العقل على علو اهللا فكل إنس

(( أن العلو صفة كمال ؛ أليس كذلك ؟ العلو صفة كمال سواء كان معنويا أو حسيا ؛ واهللا تبارك وتعاىل يقول: 

والعقل يدل على أنه جيب أن يكون للمعبود املثل األعلى ؛ أما الفطرة فحدث وال حرج  وهللا المثل األعلى ))

بفطرهم أن اهللا تعاىل فوق وأنه عال ؛ وال ميكن أن حييد عن هذه جتد النساء واألطفال الذين مل يدرسوا يشهدون 

حيدث هذا اخلالف فإنه الفطرة إال من أزاغ اهللا قلبه ـ والعياذ باهللا ـ ؛ بقي عندنا اإلمجاع ، إمجاع املسلمني قبل أن 

إلسالم هذا كتاب اهللا ما من واحد منهم قال إن اهللا ليس يف السماء أبدا ال تصرحيا وال تأويال ؛ وكما قال شيخ ا



من أوله إىل آخره وهذه سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهذه اآلثار عن الصحابة ليس فيها حرف 

واحد يدل على أن اهللا يف كل مكان أبدا ؛ ولكن من يضلل اهللا فال هادي له ؛ والعجب أيها اإلخوة وأنتم 

ني إن مل يكن أكثرهم يؤمنون بأن اهللا يف كل مكان ـ نسأل اهللا وافدون من بالد شىت العجب أن كثريا من املسلم

العافية ـ ؛ وال أدري كيف يست .. اإلنسان أن يقول إن اهللا يف كل مكان وهو يعرف أنه سوف يدخل املرحاض 

ال واهللا ؛ لكن ختم اهللا على  وبيت اخلالء فهل ميكن إلنسان عنده ... عقل أن يؤمن بأن اهللا يف املرحاض ؟

لوم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة فال يهتدون ـ نسأل اهللا العافية ـ ؛ فالواجب عليكم نشرة العقيدة ق

الصحيحة حول هذا املوضوع اهلام ، أنا أخشى إن لقي اإلنسان ربه على هذه العقيدة أن ال يتواله اهللا وال يكلمه 

من املسلمني كما أحسسنا به يف دروسنا احلاضرة  اهللا ألا عقيدة من أخطر العقائد ومع هي شائعة عند كثري

وقلت: أين اهللا ، على الطول يقول يف كل مكان، كأنه شيء ثابت عندهم ؛ لكن جيب  حىت إن واحد لو أقمته

على طالب العلم أن يعتنوا ذه املسألة ؛ حنن يف النجد ـ واحلمد هللا ـ ال نعرف هذه العقيدة ، وال ميكن أن يندر 

إنسان أن اهللا يف كل مكان ؛ لكن البالد اليت أشربت عقيدة الضالل ـ والعياذ باهللا ـ وصاروا يقرؤون  يف فكر أي

يف الكتب يتعلموا صغارا ويش .. عليها كبارا هم الذين تأثروا ذا ؛ فعلينا أن نعتين ذه املسألة وبغريها من 

ومن فوائدها: ما أشرنا إليها أوال أن اختاذ  املسائل اليت شاعت يف العامل اإلسالمي وهي خالف الصواب .

ومن فوائدها: االستدالل  . (( ما اتخذوهم أولياء ))الكافرين أولياء ينايف اإلميان باهللا ورسوله وكتابه ؛ الدليل: 

وإن شئت فقل باملشاهد على اخلفي ؛ وجه ذلك أن اإلميان يف القلب ، اإلميان بالقلب  نويباحملسوس على املع

حد يعلم أن اإلميان يف القلب لكن آثار تدل عليه ؛ ما هو األثر هنا الذي دلنا على أم مل يؤمنوا ؟ توىل وال أ

 (( ولكن كثيرا منهم فاسقون ))ومن فوائدها: أن الفسق يطلق على الكفر ؛ لقوله:  الكفار ، اختاذهم أولياء .

أن أقرر اآلية ألا معروفة بني أيدينا ؛ وهو كذلك يعين لست أريد وهو كذلك يعين قصدي ولذلك شاهد ، 

يف  (( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ))لكن هلا شاهد ، اقرأ سورة السجدة ، ماذا قال اهللا ؟ قال اهللا تعاىل: 

ومن  وإذا جاء الفسق يف مقابل اإلميان والوعيد يف مقابل الوعد فاملراد به الكفر .(( أما الذين آمنوا )) مقابل: 

ئدها: وجوب االحرتاز عند الكالم مبعىن أن ال تعمم فتقول مثال: كل أهل هذه البلدة كلهم فسقة ، كلهم فوا

 (( ولكن كثيرا منهم فاسقون ))عزوجل يقول:  اهللافجار ، كلهم كذا ، ال تعمم ألنك ال تدري وهلذا امسع إىل 

بسم اهللا الرمحن الرحيم ؛ أوال  اهللا مراجعة .  فإياك والتعميم فتقع يف اخلطر أو يف الكذب . حصة القادمة إن شاء

رأيت أن نعود إىل شيء من أصول التفسري يف ابتداء كل درس حىت ال ننسى ؛ فهل معرفة تفسر القرآن واجبة أو 

ال ؟ ما هي واجبة ؛ ما هي واجبة يعين مبعىن أنه ال جيب علينا أن حناول معرفة القرآن ؟ يعين يقول فرض كفاية ؛ 



(( قولون ؟ أن ما ال يقوم الواجب إال به فهو واجب ... ؛ نعم متام ما ال يقوم الدين إال به فهو واجب ؛ ماذا ت

كذلك ؛ وما زاد على ذلك فهو فرض    (( آتوا الزكاة ))جيب أن نعرف ما معىن الصالة ،  أقيموا الصالة ))

عىن بنفسه مث يرجع بعد ذلك إىل أقوال كفاية ؛ وإن حصل لإلنسان يتأمل القرآن كلما قرأ وحياول أن يعرف امل

املفسرين فهذا طيب وهو ذا يكون عنده ملكة يف معرفة تفسري القرآن؛ ألن كون اإلنسان يريد أن يفهم معىن 

ال ينتفع كثريا، حياول أوال أن يعرف املعىن مث يعرض ما فهمه على كتب  آية مباشرة يذهب إىل كتب التفسري

فريجع عن تصوره أو عن فهمه ألننا وجدنا هذا أقوى يف معرفة  من نعمة اهللا وإن خالف املفسرين فإن طابق فهذا

القاعدة الثانية: إىل ما نرجع يف التفسري ؛ يرجع إىل كتاب اهللا  . التفسري وأمكن يف قلب اإلنسان ؛ هذه قاعدة

جاء تفسري القرآن بالقرآن فال تعدوه  يعين أن نفسر القرآن بالقرآن ألن املتكلم به سبحانه وتعاىل أعلم مبعناه فإذا

(( وما أدراك ؛ والقرآن أحيانا يفسر اهللا عزوجل املعىن باألحكام اليت تكون وأحيانا يفسره باملعىن املقابل ؛ فقوله: 

لو أردنا أن نفسرها باملعىن لقلنا يوم الدين اليوم الذي جتازى فيه  ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ))

(( يوم ال تملك وس مبا كسبت ألن الدين معناه اجلزاء ؛ لكن اهللا تعاىل بني ما يكون يف ذلك اليوم فقال: النف

 (( نار حامية ))قال:  (( فأماه هاوية وما أدراك ما هيه ))وقال تعاىل:  نفس لنفس شيئا واألمر يومئذ هللا ))

إىل تفسري القرآن بالقرآن ؛ ووجه ذلك أن الذين  ففسر اهلاوية بالنار احلامية ؛ فعلى كل حال ننظر إىل أيش ؟

أنزله سبحانه وتعاىل أعلم مبعناه ؛ بعد ذلك نرجع إىل الكالم إىل التفسري بالسنة ، التفسري بالسنة أنواع ال حتصى 

وا (( للذين أحسن، أنواع ال حتصى تارة يكون بلفظ الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتارة بفعله وأنواع كثرية، مثال: 

احلسىن هي اجلنة والزيادة هي النظر إىل وجه اهللا ، هكذا فسره النيب صلى اهللا عليه وعلى آله  الحسنى وزيادة ))

وسلم ؛ إذا ليس لنا أن نقول هل هناك معىن آخر ؟ ال نقول هذا ؛ ملاذا ؟ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

؛ وكذلك قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف تفسري قوله فسر ذلك وهو أعلم الناس بكالم ربه تبارك وتعاىل 

يعين هو أعلى أنواع القوة وإال فيه  ( أال إن القوة الرمي )قال:  (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ))تعاىل: 

أعلى أنواع القوة وصدق الرسول عليه الصالة والسالم ، اآلن أشد ما يكون هو الرمي  غري الرمي لكن أخرى قوة

، ليس الرمي بالقوس وما أشبه ذلك ، الرمي يشمل كل رمي حيدث إىل يوم القيمة ؛ اآلن القنابل اهلرتوجينية 

ه وآله وسلم بالرمي نقول ال ؛ إذا القوة فسرها الرسول صلى اهللا علي والنووية واألشياء هذه كلها داخلة يف الرمي

نتعدى ؛ وقد يقال يف هذه املسألة بالذات إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أراد أن يفسرها مبثال وأن القوة 

بالرمي وتكون بالكر والفر واخلداعة وما أشبه ذلك ؛ لكن يشكل على هذا االحتمال أن الرسل صلى اهللا عليه 

؛ إذا مل يوجد يف الكتاب والسنة رجعنا إىل تفسري  ( أال إن القوة الرمي )ر قال: وآله وسلم قاهلا على وجه احلص



الصحابة ألننا نعلم أن أعلم الناس بكتاب اهللا بعد الرسول عليه الصالة والسالم الصحابة ألنه نزل يف عصرهم 

مة وختاطب أمة أخرى ويف لغتهم ومعلوم أن معاين األلفاظ ختتلف باختالف األحوال ، قد ختاطب بلفظ واحد أ

ويكون املراد باخلطاب األول غري املراد باخلطاب الثاين ؛ والشك أن القرآن إذا كان نزل حيا طريا يف عهدهم 

وعصرهم وأحواهلم واملالبسات اليت توجب فهم النص على ما أراد اهللا الشك أن هذا يرجح أن يكون املرجع 

يء باملثال ؛ فإذا كان اللفظ حيتمل معىن غري ما قالوا فليكن أقوال الصحابة ؛ لكن الصحابة قد يفسرون الش

مفسرا باملعىن الذي قالوا وباملعىن اآلخر ؛ هاتان قاعدتان مهمتان ونرجو اهللا تعاىل أن يفتح علينا يف كل جلسة 

  للتفسري بأخذ قاعدة من قواعد التفسري حىت أن اإلنسان ينشر بعض الشيء .

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن (( جيم ؛ أعوذ باهللا من الشيطان الر 

أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم ال يستكبرون وإذا 

تبنا مع سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاك

وما لنا ال نؤمن باهللا وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم اهللا الشاهدين 

بما قالوا جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 

  )) . أولئك أصحاب الجحيم

وأظن فسرنا هذا ؟ على  (( لتجدن أشد الناس عداوة )) م ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: أعوذ باهللا من الشيطان الرجي

(( قوله:  (( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ... ))قال اهللا تعاىل:  كل حال .

وهلذا  (( لتجدن )): هذه اجلملة مؤكدة مبؤكدات ثالثة: القسم املقدر الذي دلت عليه الالم يف قوله لتجدن ))

يسمي النحاة هذه الالم موطئة للقسم ؛ وبالالم ، وبالنون ؛ واخلطاب فيها إما للرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم 

؛ وعلى هذا فيكون احلديث عن اليهود والنصارى واملشركني يف هذه اآلية الذين كانوا يف عهد الرسول صلى اهللا 

خلطاب لكل من يتوجه إليه اخلطاب فتكون هذه األوصاف عامة يف هؤالء إىل عليه وآله وسلم ؛ وإما أن يكون ا

يوم القيمة ؛ فاآلية حمتملة ، ومع ذلك حىت لو قلنا للعموم فليست تعم كل يهودي بعينه وكل نصراين بعينه وكل 

: الرجال خري مسلم بعينه ؛ لكن هذا احلكم على سبيل العموم واألحكام تأيت دائما على سبيل العموم كما تقول

من النساء يعين هذا اجلنس خري من هذا اجلنس ، ويوجد يف النساء من هو خري من كثري من الرجال ويوجد يف 

الرجال من هو شر من كثري النساء ؛ إذا اخلطاب حيتمل أن يكون للرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وعلى هذا 

ه وآله وسلم ؛ وحيتمل العموم ويكون املراد اجلنس ما هو  فيختص احلكم هلؤالء الذين بعد الرسول صلى اهللا علي

أن تكون  (( أشد ))حيتمل يف  (( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ))بل اجلنس ؛ كل فرد 



مفعوال ثانيا مقدما وحيتمل أن تكون هي مفعول األول ؛ فعلى األول يكون التقدير: لتجدن اليهود والذين أشركوا 

؛ انتبه مفعول األول؛ وإذا جعلناها ثانيا صارت مقدما  (( أشد ))س عداوة للذين آمنوا ؛ هذا إذا جعلنا أشد النا

هي املفعول األول ويكون املراد اإلخبار عن  (( أشد ))حيتمل أن تكون  (( أشد الناس عداوة للذين آمنوا ))! 

أشد الناس عداوة ؛ وحيتمل أن يكون أشد مفعوال ثانيا ويكون املراد اإلخبار عن هاتني الطائفتني اليهود 

(( اليهود والذين هي املفعول األول و (( أشد ))والنصارى بأم أشد الناس عداوة ؛ فأيهما أفضل ؟ أن جنعل 

الثاين ؟ أو العكس ؟ األول أشد ؛ يعين لو سألت عن أشد الناس عداوة لوجدم من ؟  املفعول أشركوا ))

هي املفعول األول وهي يف حمل املبتداء ألن وجد تنصب مفعولني  (( أشد ))اليهود والذين أشركوا ؛ إذا نقول 

مفعوال ثانيا  (( أشد ))لنا أصلهما املبتداء واخلرب ؛ فحينئذ يكون معناه اإلخبار عن أشد الناس عداوة ؛ إذا جع

  لكن املعىن األول أشد وأعظم .؛  مقدما صار املعىن اإلخبار عن اليهود والذين أشركوا أم أشد الناس عداوة

(( وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي والعداوة ضد الوالية ، قال اهللا تعاىل:  (( أشد الناس عداوة ))

؛ إذا العداوة ضد الوالية ؛  أي صديق خملص نه عداوة كأنه ولي حميم ))هي أحسن فإذا الذي بينك وبي

يعين بذلك املؤمنني يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا جعلنا اخلطاب  (( للذين آمنوا ))وقوله: 

هم اليهود ؟  للرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ وإن جعلنا اخلطاب للعموم فاملراد الذين آمنوا يف كل وقت ؛ من

اهم من الشعوب ؛ وقد اليهود هم الذين يدعون أم أتباع موسى ويقولون حنن شعب اهللا املختار وحيتقرون ما سو 

عرفوا باالستكبار والتعري والتأجره حىت على رسوهلم موسى عليه الصالة والسالم ؛ مسوا يهودا قيل: إنه مأخوذ 

؛ وقيل: إنه اسم جلده وأن امسه يهوذا لكن مع  (( إنا هدنا إليك )) وقوهلم: (( الذين هادوا ))من قوله تعاىل: 

التعريب صارت الذال داال ؛ وأيا كان فهم معروف هم طائفة من بين إسرائيل يدعون أم متبعون ملوسى عليه 

م أشد ؛ فهذان الصنفان من بين آدم ه الذين أشركوا من العرب وغريهم (( والذين أشركوا )) الصالة والسالم .

الناس عداوة للمؤمنني ؛ أما اليهود فوجه عداوم أم حسدوا العرب لكون الرسالة العامة اخلالدة فيهم ؛ وكان 

اليهود من قبل يستفتحون على الذين كفروا ويقولون سيبعث نيب ونتبعه وننتصر عليكم ؛ وملا بعث حممد صلى 

أما الذين أشركوا فهم املشركون وصاروا أشد الناس  اهللا عليه وآله وسلم من العرب حسدوهم وأنكروا ذلك ؛

(( قال:  عداوة ألم ضد التوحيد ؛ واملؤمنون موحدون واملشرك يبغض املوحد ويكرهه ويراه أشد الناس عدوا له .

نقول فيها ما قلنا يف األوىل؛ وهنا  ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى )) (( لتجدن ))

(( ومل يقل: أشدهم مودة يعين ما فيهم مودة لكنهم قريبون يعين هو قال يف اليهود:  (( أقربهم مودة ))قال: 

ومعلوم أن القرب ليس هو الوصول ؛ فهم ـ  (( أقربهم مودة ))لكن هؤالء قال فيهم:  أشد الناس عداوة ))



ودة للمؤمنني لكنهم أقرب من غريهم مودة ؛ ولو كانت عندهم مودة لقال: أشد أعين النصارى ـ ليس عندهم م

املودة من الود وهو خالص احملبة ومن أمساء اهللا تعاىل الودود مبعىن  (( مودة ))الناس مودة ، أو ما أشبه ذلك ؛ 

(( أشد راب ما قلنا يف من حيث اإلع (( أقرب ))نقول يف  (( الذين قالوا إنا نصارى )) الواد ومبعىن الودود .

يف عهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ فالنصارى يف عهد الرسول والسيما  )) (( الذين قالوا إنا نصارى ))

، وممن أسلم ملك احلبشة رمحه اهللا فإنه  عليه الصالة والسالم قريبون من املؤمنني ولذلك أسلم منهم خلق كثري

وأوى املهاجرين من أصحابه إيواء يشكر عليه ونسأل اهللا أن يثيبه عليه أمت  آمن بالرسول عليه الصالة والسالم

( إنه صاحل ، حني تويف قال: الثواب ، فهو آمن حىت وصفه النيب عليه الصالة والسالم بأنه أخ للصحابة وأنه 

كثري ؛ ألن فوصفه بالصالح واألخوة ـ رمحه اهللا ـ ؛ وكذلك أسلم من النصارى  توفي اليوم أخ لكم صالح ) 

النصارى أقرب عهدا بالرسالة من اليهود فإنه ليس بني نبيهم عيسى عليه الصالة والسالم وبني نبينا حممد صلى 

أي النصارى أي األنصار ، هذا أحسن ما يقال يف  (( الذين قالوا إنا نصارى ))اهللا عليه وآله وسلم رسول ؛ 

مث علل اهللا  نصارى إلى اهللا قال الحواريون نحن أنصار اهللا ))(( من أالتفسري ألنه يؤيده قوله يف سورة الصف: 

(( بأن منهم املشار إليه كون النصارى أقرب الناس مودة للذين آمنوا  (( ذلك ))تعاىل ذلك بعلل فقال: 

قسيسين ورهبانا وأنهم ال يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما 

(( هذه مخسة أشياء ؛  لحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا ال نؤمن باهللا ... ))عرفوا من ا

القسيس هو العامل  (( بأن منهم قسيسين ورهبانا ))أي سبب كوم أقرب الناس مودة للذين آمنوا  ذلك ))

فيهما وصف الرسول صلى اهللا عليه  الكبري والعامل عنده معرفة يعرف احلق ويعلم به السيما أن التوراة واإلجنيل

(( الذين يتبعون الرسول النبي األمي الذي يجدونه مكتوبا وآله وسلم وصفا مطابقا متاما ، قال اهللا تعاىل: 

عندهم في التوراة واإلنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 

كل هذه الصفات موجودة يف التوراة   )) ... تي كانت عليهمالخبائث ويضع عنهم إصرهم واألغالل ال

واإلجنيل ؛ هم عندهم قسيسني ، الثاين الرهبان ومنهم رهبان ، الرهبان هم العباد ؛ ألن النصارى فرضوا على 

(( وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية أنفسهم رهبانية مل تفرض عليهم ، قال اهللا تعاىل: 

وها ما كتبناها عليهم )) يعني ما فرضناها عليهم لكن هم يبتغون رضوان اهللا يريدون بذلك رضوان اهللا ابتدع

وهي غير مكتوبة عليهم ؛ نظيرهم عندنا في الملة اإلسالمية الصوفية ، عندهم رهبانية ابتدعوها ما فرضها 

موا أن رضوان اهللا إنما يكون في اهللا عليهم لكن هم يبتغون بذلك رضوان اهللا ولو رجعوا إلى أنفسهم لعل

ليس عندهم استكبار ، املشركون  االتباع ال في االبتداع ؛ نقول السبب الثاني (( وأنهم ال يستكبرون ))



((  وإذا رأوك إن يتخذونك إال هزوا أهذا الذي بعث اهللا عندهم استكبار ؟ نعم عندهم استكبار، امسع 

(( لو ال نزل هذا القرآن على رجل من قاري ، إحتقار، ويقولون: واهلمزة هنا لالستفهام االحت رسوال ))

وهم يعلمون واهللا أن أعظم من يف القريتني ومن يف األرض كلها هو حممد صلى اهللا عليه وآله  القريتين عظيم ))

 حرج يف وسلم لكن العناد واالستكبار؛ وملا مجعهم ودعاهم إىل اهللا قال: تبا لك، أهلذا مجعنا ؟ اليهود حدث وال

(( اذهب أنت استكبار واضح  (( اذهب أنت وربك فقاتال إننا هاهنا قاعدون ))االستكبار حىت قال لنبيهم: 

قاعدون على الكراسي، على األرض ، على الفرش وأنتم اذهبوا للقتال ؛  وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون ))

(( هذا االستكبار شيء ؟ ال ؛ فهم مستكربون إذا كان هذا قوهلم لنبيهم فما بالك بنيب بعث من العرب  أفبعد

مما (( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع  :الثالث . وأنهم ال يستكبرون ))

احلبشة ملا قرؤوا القرآن على النجاشي هذا نقل املؤرخون واملفسرون أيضا أن الذين هاجروا إىل  ))عرفوا من الحق 

ومن حوله جعلوا يبكون تفيض أعينهم من الدمع يعين متتلئ من قولك: انفاض اإلناء ، إذا امتأل اإلناء وخرج 

الدم وتفيض مما عرفوا من احلق وقالوا هذا الذي نزل على عيسى ، هذا الذي نزل  ترقرقاملاء من حافتيه ، أعينهم 

أن هذا هو احلق ؛ كما قال ورقة بن نوفل ، قال للرسول عليه الصالة والسالم حني أخربه مبا  على عيسى ؛ فعرفوا

السبب الرابع: أم  نزل عليه من احلق قال: " هذا هو الناموس الذي نزل على موسى " فهم عرفوا احلق وبكوا .

 .اكتبنا مع الشاهدين )) (( يقولون ربنا آمنا فليس عندهم استكبار ، يسلمون للحق من حني أن عرفوا 

 



هذا نقل  (( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ))الثالث: 

املؤرخون واملفسرون أيضا أن الذين هاجروا إىل احلبشة ملا قرؤوا القرآن على النجاشي ومن حوله جعلوا يبكون 

تفيض أعينهم من الدمع يعين متتلئ من قولك: انفاض اإلناء ، إذا امتأل اإلناء وخرج املاء من حافتيه ، أعينهم 

ذا الذي نزل على عيسى ، هذا الذي نزل على عيسى ؛ فعرفوا أن الدم وتفيض مما عرفوا من احلق وقالوا ه ترقرق

هذا هو احلق ؛ كما قال ورقة بن نوفل ، قال للرسول عليه الصالة والسالم حني أخربه مبا نزل عليه من احلق ، 

السبب الرابع: أم ليس عندهم  قال: " هذا هو الناموس الذي نزل على موسى " فهم عرفوا احلق وبكوا .

إقرار ، إقرار بالربوبية  (( يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ))بار ، يسلمون للحق من حني أن عرفوه استك

الفاء هذه للسببية أي فبسبب إقرارنا بالرب  (( فاكتبنا ))؛  (( آمنا ))وبدين اهللا يف قوهلم:  (( ربنا ))يف قوهلم: 

يسأل اهللا أن يكتبه مع الشاهدين هل ميكن أن يستكرب عن دين عزوجل وإمياننا به اكتبنا مع الشاهدين ، والذي 

من هم ؟ قال العلماء الشاهدون هم حممد  (( فاكتبنا مع الشاهدين ))الشاهدين ؟ ال ميكن، هم يسألون هذا 

ا يعين عدال خيار  (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ))صلى اهللا عليه وآله وسلم وأمته ـ احلمد هللا ـ؛ ألن اهللا يقول: 

(( لتكونوا شهداء على فال أحد من األمم أعدل من هذه األمة ـ اللهم اجعلنا منهم ـ ال أحد أعدل منهم ؛ 

حنن نشهد على الناس والرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم يشهد عليهم أنه بلغنا وأننا أقررنا بتبليغه ؛ إذا  الناس ))

شهداء ألم هم آخر األمم ، كل األمم املاضية والسابقة  يعين مع حممد واملؤمنني ؛ وكانوا (( مع الشاهدين ))

يعرفوا لكن األمة األوىل تشهد على من بعدها ؟ ال ما تشهد ؛ ولذلك لو سئلنا: من األمة الشاهدة ؟ لقلنا: 

(( فاكتبنا مع أمة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ألا آخر األمم تعرف ما جرى على األمم وتشهد به 

(( وما لنا ال نؤمن باهللا هذا احلديث:  (( وما لنا ال نؤمن باهللا وما جاءنا من الحق ))مث قال:  . ن ))الشاهدي

حيتمل أنه حديث نفس مبعىن أن واحدا منهم يقول: كيف ما أؤمن واحلق واضح ؛  وما جاءنا من الحق ))

وا: وما لنا ال نؤمن ؛ هل ميكن أن يكون وحيتمل أنه دفع للوم وجه إليه يعين قيل هلم: أليش تؤمنون مبحمد ؟ فقال

هلذا وهذا ؟ ميكن ، ميكن أن يكون بعضهم يسارع نفسه ونفسه تقول له ، حتدثه: أليش تؤمن ؛ فيقول: وما لنا 

ال نؤمن باهللا أي ما يفكرون يرونه أنه البد أن يؤمنون ألن احلق واضح ؛ وحيتمل أنه إذا ألقى إليهم أحد لوما 

وما جاءنا من احلق ؛ ؟ يقولون: وما لنا يعين أي شيء يسدنا أي شيء مينعنا ال نؤمن باهللا  وقال: كيف تؤمنون

سبحان اهللا تعبري املؤمن  (( ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ))قال:  وهذا يدل على كمال عقلهم .

صاحلا من هذه األمة ومن   والقوم الصاحلون يشمل من كان (( نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ))

كان صاحلا يف غريها ، يف األول قالوا: اكتبنا مع الشاهدين ، هذه األمة ؛ يف الثاين وهو الطمع بدخول اجلنة 



؛ ألن اجلنة دار للصاحلني من هذه األمة وللصاحلني من  (( نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ))قال: 

وانظر الفرق بني التعبريين ، األوىل  أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ))(( ونطمع غريها ؛ فلذلك قالوا: 

(( أن يدخلنا ربنا مع القوم سألوا اهللا أن يكتبهم مع الشاهدين ؛ والثانية طمعوا أن يدخلهم اهللا يف الصاحلني 

  يعين يدخلنا اجلنة ألن اجلنة تكون للصاحل من هذه األمة ولغريهم . الصالحين ))

مقصورة  (( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ... ))هل قوله تعاىل:  : السائل

  على النصارى الذين هم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أم هي عامة ؟

  رمبا تكون هذه تقوي لكن كلمة " قالوا " قد يعرب باملاضي عن املستقبل حلكاية احلال . الشيخ :

هذا ... فذكر هنا يف اآلية أم يقبلون احلق  (( ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ))قوله تعاىل:  : السائل

  وأم أقرب مودة للمؤمنني ألن منهم رهبانا فكيف نفرق ؟

الفرق ألن هناك ما أتاهم رسول ، عيسى عليه الصالة والسالم تويف وليس بعده رسول فابتدعوا يف دين  الشيخ :

  ما ليس منه ؛ لكن بعد أن جاء حممد عرفوا احلق . اهللا

  عن الرهبانية ؟ السائل :

أي نعم مستمرة فلما جاءهم الرسول وعرفوا احلق تركوها ؛ لكن الراهب أقرب إىل قبول احلق ألنه يريد  الشيخ :

  رضا اهللا .

  ؟ه الصفات اليت ذكرت يف اآلية هذ (( أقربهم مودة للذين آمنوا ))قوله تعاىل:  السائل :

؛ أوصاف هذه ملن آمن منهم ؛ لكن على سبيل  إذا مسعوا بأن منهم قسيسني ورهبانا وأمال، ذلك  الشيخ :

العموم وعلى سبيل اجلنس هم الذين قالوا إنا نصارى وأنا ذكرت لكم قبل قليل الفرق بني اجلنس وبني ؛ اآلن هل 

  ة للمؤمنني ؟ وكل نصراين أقرب مودة ؟ ال ، هذا باعتبار اجلنس .نقول كل يهودي أشد الناس عداو 

  ؟ (( ونطمع أن يغفر لنا ربنا ... ))ما معىن التعبري بأطمع يف قوله تعاىل عن النصارى  السائل :

إنسان ما جيزم ؛ بل  (( يدعون ربهم خوفا وطمعا ))أي نعم ألن اإلنسان ما جيزم ، قال اهللا عزوجل:  الشيخ :

لكن يرجوا ويطمع ؛ لكن لو أنه جزم بأنه أهل  إلنسان إذا جزم لنفسه بأنه من أهل اجلنة فهذا غلط عظيمإن ا

اجلنة يلزم من ذلك أنه زكى نفسه وشهد له ا باجلنة ، وهذا خطري جدا على اإلنسان ألنه معناه أنه واثق بأن 

  عمله مقبول وأنه ليس منه خطأ مينع من دخول اجلنة .

  



إلنسان حىت يفسر قاعدة التفسري أن اإلنسان حياول أن يفسر من نفسه فما هو احلد األدىن من املعرفة ل السائل :

  القرآن من نفسه ؟

ه حياول أن يفسر القرآن ما هو طالب العلم ، قل طالب العلم ، حنن ما نقول العامي ما يعرف إال دكان الشيخ :

الزمة ؛ املهم املعىن اإلمجايل وهو ما تدور حوله اآلية واإلنسان  ؛ املعاين للكلمات ما هي؛ يفسر اإلنسان  بعامل

  يعرف هذا ، كل طالب علم ميكن حياول ويعرف .

هل املقصود به عموم النصارى أم هو خاص بالرهبان  (( وأنهم ال يستكبرون ))قوله تعاىل:  السائل :

  والقسيسني ؟

اجلنس يعين ليس فيهم استكبار اليهود واملشركني ؛ وقد  ال  ،عموما نصارى ؛ لكن كما قلت لك املراد الشيخ :

  يكون يف بعضهم أعظم من استكبار اليهود واملشركني .

  ما حكم تسمية النصارى باملسيحيني ألن كثري من املسلمني يسموم باملسحيني ؟ السائل :

اهللا إىل أن بدأ االستعمار  أتدري مىت حدث هذا ؟ حدث بعد االستعمار وإال جتد كالم العلماء رمحهم الشيخ :

، انظر كتب العلماء السابقني إىل أن استعمر  وذل املسلمون أمام قوة االستعمار جتدهم ال يعربون إال بالنصارى

الغرب الدول االستعمارية فقال املسيحيني ؛ والكتاب الذين عاشوا حتت وطأة االستعمار تابعوهم ألن الغالب ـ  

ته ـ الغالب أن الذليل خيضع للعزيز ويتابعه وإال فليسوا مسيحيني ، إذا نزل املسيح كما قال ابن خلدون يف مقدم

يف آخر الزمان ماذا يصنع ؟ يكسر الصليب ويقتل اخلنزير وال يقبل إال اإلسالم حىت اجلزية ال تقبل يف ذلك 

  الوقت .

قال اهللا    آمنوا اليهود ... ))(( لتجدن أشد الناس عداوة للذين درس جديد ؟ ال فوائد ؛ قال اهللا تعاىل: 

(( فأثابهم اهللا بما قالوا جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين )) (( تعاىل: 

(( هل ثوب الكفار ما كانوا مبعىن أعطاهم ثوابا ؛ والثواب مكافأة العامل يف عمله ، قال اهللا تعاىل:  أثابهم ))

(( آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا ال نؤمن باهللا أي بسبب قوهلم وهو  ما قالوا ))(( بوقوله: ,  يفعلون ))

للسببية ، و" ما " حيتمل أن تكون مصدرية وحيتمل أن تكون موصولة ؛  (( بما قالوا ))؛ والباء يف قوله:  ... ))

ال صار التقدير: أثام اهللا بالذي فإن جعلناها مصدرية صار التقدير: أثاهبم اهللا بقوهلم؛ وإذا جعلنا امسا موصو 

(( جنات تجري من قالوا ؛ وحينئذ البد من عائد يعود إىل املوصول وهو هنا حمذوف والتقدير: مبا قالوه . وقوله: 

مجع جنة ، واهللا سبحانه وتعاىل يعرب ا أحينا باجلنة مفردة وأحيانا جبنات ؛ فأما  تحتها األنهار )) (( جنات ))

ا باجلنة مفردة فاملراد عنها اجلنس ؛ وإذا عرب عنها باجلمع فاملراد ا أنواعها ؛ وأنتم تعلمون أن اهللا إذا عرب عنه



: ( جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ذكر يف سورة الرمحان أربعة أنواع : جنتان ، وجنتان ؛ ويف احلديث

نا أن نرد على املعين اللغوي قلنا: اجلنات إن أرد (( جنات ))؛ وقوله:  وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما )

هي البساتني الكثرية األشجار ؛ ومسيت بذلك ألن أشجارها جتن أرضها أي تسرتها لكثرا وانتشارها ؛ لكن هذا 

التفسري لو فسر للعامة حلبطت قيمة اجلنة عندهم ، وتصوروا أا من جنس بساطني الدنيا ؛ وهلذا نقول يف 

ار اليت أعدها اهللا عزوجل ألوليائه وفيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر تفسريها: إا الد

أي من حتت قصورها  (( تجري من تحتها األنهار ))وقوله:  ؛ حىت يعرف اإلنسان أن هذه اجلنة ليس هلا نظري .

من حتت أشجارها وقصورها ؛  وأشجارها وليس املراد من حتت أرضها ألن من حتت أرضها ال يستفاد منه ؛ لكن

(( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار واألار مجع ر وهي أربعة ذكرت يف سورة حممد يف قوله تعاىل: 

 من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ))

ا خلقها باألرض ؛ املاء باألرض خيرج حبفر اآلبار أو باألمطار والسيول هذه األار خلقها اهللا عزوجل من غري م

(( أنهار من ؛ لكن يف اجلنة ليس هكذا ، أار جتري بغري أخدود وبغري حفر سواطي بل بقدرة اهللا عزوجل ، 

أار من  ليس من بقر وال من إبل وال من غنم بل هي أار خلقها اهللا عزوجل من هذا ؛ لبن لم يتغير طعمه ))

من حنل ؟ ال ،  (( وأنهار من عسل ))مخر ليس عصري عنب وال شعري وال غري ذلك بل هو خملوق هكذا ؛ 

(( خالدين فيها  .عسل خلقه اهللا عزوجل وصار أارا جيري يف اجلنة ؛ هذه أربعة أنواع لألار مما ذكره اهللا لنا 

اخلالد هو الباقي واألصل يف اخللود البقاء الدائم ، هذا هو األصل ؛ قد يؤكد أحيانا بكلمة " أبدا " وقد ال  ))

يراد به الدائم بقرينة ، أنتبه ! اخللود إذا هو األصل البقاء الدائم قد يؤكد باألبدية وقد ال يراد به األبدية ؛ فأما 

هل اجلنة وال يف أهل النار ؛ وأما ما ال يراد بالتعبري بدليل آخر فمثل قوله يؤكد باألبدية فهو كثري يف القرآن ال يف أ

فهنا  (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ))تعاىل: 

ستحله فمن استحله فهو  ليس املراد التأبيد ألن قتل املؤمن عمدا ال خيرج من اإلميان اللهم إال من ا (( خالدا ))

كافر باستحالله ال بقتله ألن من استحل قتل املؤمن فهو كافر سواء قتل أم مل يقتل ؛ املهم اجعل على بالك أن 

املشار إليه ما أثام اهللا به من  (( وذلك )) اخللود البقاء الدائم قد يؤكد باألبدية وقد ال يراد باألبد لدليل .

أي مكافأم على عملهم ؛ واحملسن يعم من أحسن يف عبادة اهللا ومن أحسن  )) (( جزاء المحسنيناجلنات  

( اإلحسان أن تعبد إىل عباد اهللا ؛ أما اإلحسان يف عبادة اهللا فقد فسره النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف قوله: 

بدوا اهللا كأنه يراه ؛ وهذه فجعل لإلحسان مرتبتني؛ األوىل أن يع اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )

يعين إن مل تصل إىل هذه  ( فإن لم تكن تراه )عبادة رغبة ،عبادة رغبة ألن الشيء تراه ترغب فيه وتطلبه ؛ 



أي فاعبده خوفا منه وهربا من عقابه ؛ فجعل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لإلنسان هاتني  ( فإنه يراك )احلال 

ىل عباد اهللا فهو بذل املعروف له باملال والبدن واجلاه وغري ذلك فهو بذل املعروف ؛ فما املرتبتني ؛ أما اإلحسان إ

أعطاك درمها فهو حمسن ، ومن بش يف وجهك وأدخل السرور عليك فهو حمسن ، ومن شفع لك يف أمر فهو 

بحانه وتعاىل جزاء هؤالء وملا ذكر اهللا س  .حمسن ؛ إذا اإلحسان يكون يف عبادة اهللا ويكون يف معاملة عبادة اهللا 

والقرآن الكرمي مثاين تثىن به املعاين ،  (( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ))احملسنني قال: 

إذا ذكر الثواب ثواب احملسنني ذكر ثواب املسيئني ، وإذا ذكر ثواب املسيئني ذكر ثواب احملسنني ليبقى اإلنسان 

كفروا باألمر ، وكذبوا باخلرب ؛ كفروا باألمر فلم يقوموا بطاعة ومل   ( الذين كفروا وكذبوا ))( بني الرغبة والرهبة .

،  مكذب ؛ لكنه كافر ينتهوا عن معصية ؛ وكذبوا باخلرب فلم يصدقوا ؛ فمن أنكر البعث فمن أي القسمني هو ؟

فإذا قال قائل: هل نقول  و كافر .؛ ومن مل يصل فه (( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ... ))هو مكذب وكافر 

فاجلواب: ال ، إذا وجد الكفر ثبت اجلزاء ، إذا وجد التكذيب ثبت اجلزاء  البد أن جيتمع الكفر والتكذيب ؟ إنه

؛ ولذلك لو قال قائل: الصلوات اخلمس غري مفروضة وال أصدق أا مفروضة ولكنه يصلي ال تفوته الصالة أبدا 

وقوله:  كافر، كافر ألنه مكذب ؛ فاجلمع بينهما ليس بشرط بل إذا وجد أحدمها ثبت احلكم .، ماذا نقول فيه ؟  

يشمل اآليات الكونية واآليات الشرعية ؛ فمن ادعى أن مع اهللا خالقا فهو مكذب باآليات الكونية  (( بآياتنا ))

ومن   جد من يكذب ما مجيعا .باخلالق لكن مل يقبل شريعته فهو مكذب باآليات الشرعية ؛ وقد يو  أقر؛ ومن 

(( أولئك وقوله:  . (( أولئك هم الكافرون حقا ))كذب ببعض وصدق ببعض ؟ فهو كافر ألن اهللا يقول: 

اسم اإلشارة هنا للبعد أو للقرب ؟ للبعد ؛ لكن البعد قد يكون بعدا سفوال وقد يكون  أصحاب الجحيم ))

هو  (( ألم ذلك الكتاب ))يل املرتبة فهو بعد علوا مثل قوله تعاىل: بعدا علوا ؛ فإذا كان البعد مشارا به إىل عا

(( والذي جاء بني أيدينا اآلن ما هو بعيد ؛ لكن لعلو مرتبته وشرفه أشار إليه بإشارة البعيد ؛ وقال تعاىل: 

أولئك (( يف هذه اآلية  فأشار إليهم إشارة البعد لعلو مرتبتهم . بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ))

اعلم أن اهللا إذا  (( أصحاب الجحيم ))أي بعدين أراد ؟ السفلى ، البعد سفوال ؛ وقال:  أصحاب الجحيم ))

ذكر أصحاب النار أصحاب اجلحيم فهذا يف الكفار اخللص ألن الصاحب هو املالزم وال أحد يالزم النار إال إذا 

يستفاد من هذه اآلية   أولئك أصحاب اجلحيم .كان ممن ال يدخل اجلنة ؛ فالذين كفروا وكذبوا بآيات اهللا

الكرمية: أن أشد الناس عداوة للمؤمنني هم اليهود واملشركون ؛ واملراد من ؟ املراد اجلنس ونعين بذلك أنه قد يوجد 

من اليهود من ال يكون أشد عداوة وكذلك من املشركني ؛ جند مثال أبا طالب مشرك ومع ذلك هل كان يود 

 الصالة والسالم ؟ نعم يوده ؛ لكن اجلنس أن املشركني واليهود هم أشد الناس عداوة للمؤمنني .الرسول عليه 



لكن اعلم أن الظهور والبطون  (( لتجدن أشد الناس عداوة ))ومن فوائدها: أن عداوة هؤالء ظاهرة ؛ لقوله: 

؛ لكن  ى عليه ما يظهر لآلخرأمران نسبيان مبعىن أن بعض الناس يظهر له ما خيفى على آخر وبعض الناس خيف

باعتبار تبني له ذلك ؛ وإال قد يقول قائل مثال: ال جند هذا ؛ نقول إذا مل جتد فهذا  األمور ونظر سربمن 

ومن فوائدها: أن غري املسلمني خيتلفون يف العداوة للمسلمني ؛ من أين نأخذها ؟  بالدتك ألنك بليد ال تعرف .

اسم تفضيل تدل على أن هؤالء األعداء خيتلفون ؛ وهو   ))أشد  ((  و عداوة )) الناس (( أشدمن قوله: 

أم كذلك ، هذا هو الواقع ؛ لكن مباذا نعرف األشد ؟ نعرفه باآلثار ، إذا تظاهروا علينا وحتالفوا ضدنا عرفنا 

ومن  ري السبب يف ذلك .ومن فوائدها: أن أقرب الناس مودة للمؤمنني هم النصارى ؛ وقد بينا يف التفس أعداء .

فوائدها: أن كل حكم له سبب ؛ وهذا مطرد يا إخواين ، كل حكم شرعي أو قدري فله سبب ؛ لكن من 

األسباب ما يعلم ومن األسباب ما ال يعلم ؛ ألن اهللا تعاىل مل يطلعنا على كل شيء ؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: 

حسن تعليم اهللا عزوجل يف كتابه العزيز ؛ ألنه إذا ذكر ومن فوائدها:  . (( ذلك بأن منهم قسيسين ... ))

احلكم أحيانا ذكر العلة ؛ فهنا ذكر حكما قدريا وهي قرب النصارى من مودة املسلمني هذا حكم قدري وذكر 

(( ويسألونك عن المحيض قل له علة وذكر اهللا سبحانه وتعاىل أحكاما كثرية مقرونة حبكمه مثل قوله تعاىل: 

(( قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم ؛ وقوله تعاىل:  تزلوا النساء في المحيض ))هو أذى فاع

أي هذا املطعوم ؛ وغلط من قال إنه عائد  يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ))

أي ذلك  ( إال أن يكون ))(على حلم اخلنزير ، هذا غلط ؛ ألننا إذا أعدنا آخر الكالم على أوله فأوله يقول: 

وليس عائدا على حلم اخلنزير ؛  (( رجس ))أي املطعوم (( ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه )) املطعوم 

املهم أن من حسن تعليم اهللا عزوجل أنه إذا ذكر احلكم ذكر العلة سواء كان احلكم قدريا أو كان قدريا ؛ وكذلك 

( إن اهللا ورسوله ينهيانكم إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أمر أبا طلحة فنادى: يف السنة أحيانا تذكر العلة ف

ومن فوائدها: أن قرب مودة النصارى للمؤمنني له أسباب ؛ كمل كم  .عن لحوم الحمر األهلية فإنها رجس ) 

فيستفاد من هذا: أن العلم نافع حىت لغري املسلمني ؛ وأن العبادة  )) منهم قسيسين ورهبانا(( ؟ نشوف أوال: 

 (( ورهبانا ))وأما الثاين فيؤخذ من قوله:  (( بأن منهم قسيسين ))ترقق القلب ؛ أما األول فيؤخذ من قوله: 

يكون من  ألن الراهب إمنا سلك هذا الطريق يريد رضا اهللا فليس مستكربا لكنه طالب لرضا اهللا فهو إذا تبني له

ومن فوائدها: أن بين آدم ينقسمون إىل علماء وعباد ؛ لكن هل ميكن أن يكونوا  أقرب الناس إىل العمل به .

علماء عبادا ؟ نعم بكثرة ، أن يكونوا علماء عبادا ؛ لكن من الناس من يغلب عليه العلم ومن الناس من يغلب 

ـ منهم من يغلب عليه جانب العلم فتجده دائما يف حبث ويف عليه العبادة ـ أعين الذين يتصفون بالعلم والعبادة 



حتقيق ويف مراجعة ؛ ومنهم من يغلب عليه العبادة ؛ وهلذا جتدون يف تراجم العلماء رمحهم اهللا إذا ترجم لبعض 

 املراجعة العلماء قالوا: وكان كثري العبادة ؛ فأيهما أفضل يف العامل أن يكون كثري العبادة أو كثري املراجعة ؟ كثري

الشك أفضل ؛ لكن جيب على كثري املراجعة أن يراجع قلبه ، إذا وجد منه القسوة فليشتغل بالعبادة قليال ألنه 

أحيانا مع كثرة املراجعة واملطالعة واملناقشة يكون اإلنسان كأنه بطل بني صفني يعين ال يلتفت مثال للصالة 

ومن  تك عن العبادة فاردد ، ارددها حىت ال تغفل عن العبادة .والتهجد وما أشبهها ، إذا رأيت نفسك أنك أبعد

ويؤخذ منها:  . (( وأنهم ال يستكبرون ))فوائدها: أن من أسباب قبول احلق واملودة للمؤمنني التواضع ؛ لقوله: 

أن االستكبار سبب لرد احلق ؛ وهو كذلك ، التواضع سبب لقبول احلق ألن اإلنسان ال يرى نفسه ، ال يرى 

نفسه أنه معصوم من اخلطأ فإذا بان له احلق اتبعه ؛ وهلذا كان لكتاب عمر رضي اهللا عنه أليب موسى األشعري 

أو كلمة حنوها مبعىن أنك تتبع  أن ترجع إلى الحق غدا "قضيته اليوم  قضاءال يمنعنك  "رضي اهللا عنه قال: 

هذا الذل أمام احلق يوجب لإلنسان أن يكون فتكون متواضعا للحق ذليال أمام احلق ؛ وهل  احلق أين ما كان

ومن تواضع للحق وفق للحق ؛ وعالمة ذلك أنك إذا بان  ( من تواضع هللا رفعه اهللا )،  ذليال بني الناس ؟ ال

لك احلق اتبعته فورا بدون تردد وبدون جدال ؛ إن ترددت أو جدلت فهو خطر عليك عظيم ، قال اهللا تعاىل: 

ولذلك إذا بان لك احلق ال جتادل ،  (( كما لم يؤمنوا به أول مرة ))ملاذا ؟ (( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم )) 

(( بل كذبوا بالحق لما جاءهم فإنك على خطر ، قال اهللا عزوجل:  لكور أنك تروح ميني ويسار لتربر ال حتا

بوا باحلق إذا جاءوا ؛ انتبه هلذه الفائدة وأنت خمتلط اختلط عليهم احلق بالباطل ، إذا كذ فهم في أمر مريح ))

رأيه هذا غلط كبري ، اتبع  فرضمبقتضى الدليل ولكن تريد أن تطالب علم ورمبا خيالفك من خيالفك من الناس 

احلق أين ما كان يتبعك الناس أين ما كنت ؛ ألن الناس يطلبون احلق فإذا رأوهم أنه مىت بان لك احلق رجعت 

ضد  : ( من تواضع هللا رفعه )لتواضع للحق هو يف احلقيقة علو كما قال النيب عليه الصالة والسالم؛ إذا ا رجعوا

ومن فوائدها: فضيلة هؤالء  ذلك االستكبار ، االستكبار ـ والعياذ باهللا ـ يوجب أن ال يقبل احلق وال يتبع احلق .

مسعوا إىل الرسول تفيض أعينهم من الدمع ؛ القوم الذين يؤمنون بالرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أم إذا 

والشك أن فيضها من الدمع دليل على أيش ؟ على اإلميان والتصديق والتأثر ؛ ألن اإلنسان كلما آمن فإنه يزداد 

خشوعا ، اآلن إذا ذكرت آبائك وإخوانك وأصدقائك الذين ذهبوا وماتوا رمبا تبكي أكثر مما لو ذكرت شيئا آخر 

هؤالء أدركتهم إدراكا حسيا ؛ فاإلميان كلما قوي صار املؤمن كأمنا يشاهد الشيء بعينه فيزداد يؤمن به ؛ ألن 

ألن  نزل من عند اهللاأن القرآن  (( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ))ومن فوائد قوله:  إميانا وخشوعا وبكاء .

ذي أنزله ، فيستفاد منه: أن القرآن كالم اهللا ؛ ألن فاعله معلوم وهو اهللا ال (( ما أنزل ))هذا مبين ملا يسم فاعله 



حقيقة ، كلم به على وجه املسموع ؛ من مسعه ؟ مسعه جربيل وهو أمني قوي  وهو كذلك تكلم به سبحانه وتعاىل

(( ال تحرك به نزل به على قلب الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ فوعاه و ... حىت قال له ربه عزوجل: 

يعين قرأه جربيل (( فإذا قرأناه )) ما يتفرق أبدا ، هو جمموع لك  إن علينا جمعه وقرآنه ))لسانك لتعجل به 

التزامات عظيمة من اهللا عزوجل هلذا القرآن مما يدل على عناية اهللا به  (( فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ))

نقول: ال ميكن يوجد شيء يف كتاب اهللا  نبني للناس لفظا ومعىن ؛ وهلذا (( ثم إن علينا بيانه ))سبحانه وتعاىل 

ومن فوائدها: التنويه بالرسول حممد عليه الصالة  ، إن خفي على بعض علمه آخرون . ال يعرف الناس معناه

" أل " هنا للعهد الذهين يعين كأنه رسول معلوم مفهوم ال خيفى على أحد  ألن (( الرسول ))والسالم ؛ لقوله: 

سالة النيب عليه الصالة والسالم وهو رسول اهللا حقا أرسله اهللا تعاىل رمحة للعاملني ، قال ومن فوائدها: إثبات ر  .

نقول الثناء على من بكى بسماع القرآن ؟ نعم ومن فوائدها:  . (( ما أرسلناك إال رحمة للعالمين ))اهللا تعاىل: 

بكاء مكلف مصتنع فهذا ال يفيد  ، نقول الثناء على من بكى بسماع القرآن ؛ ولكن اعلم أن البكاء نوعان:

ألنه صادر نعم وليس التكحل بالعينني كالكحل ؛ وبكاء آخر من لني القلب، من لني القلب هذا هو املفيد ؛ 

(( مما عرفوا ومن فوائدها: أن تأثر هؤالء إمنا كان بسبب معرفتهم احلق؛ وهلذا قال:  عن القلب عن اإلميان .

(( يقولون ربنا ومن فوائد اآلية الكرمية:  واإلنسان كلما علم احلق ازداد إميانه به وازداد تأثره به . )) من الحق

من فوائد هذه اجلملة: الثناء على هؤالء الذين آمنوا مبا أنزل على الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم  آمنا ... ))

إميام ألم مؤمنون ؛ واملؤمن حقا يعلن إميانه السيما إذا   ال خيفون (( يقولون ربنا آمنا ))بأم يعلنون اإلميان 

ومن فوائدها: اعرتاف األمم بأن هذه األمة هي شاهدة على األمم ؛  كانوا قسيسني ورهبانا ألم قدوة للناس .

وكذلك  ((وهم أمة حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم كما قال اهللا تعاىل:  (( فاكتبنا مع الشاهدين ))لقوله: 

  . جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ))

  وصف اهللا تعاىل النصارى بأم أقرب مودة للمسلمني فهل معىن ذلك أم حيبوم ويتوددون هلم ؟  السائل :

ما أدخلهم يف املودة  (( أقرب مودة ))أي نعم ؛ ألننا ذكرنا هذا ألجل أن يفهم منه خطأ ؛ ألن قوله:  الشيخ :

   عندهم مودة وإال لقال: أشدهم مودة .وال

  ما الفرق بني التباكي والبكاء املصطنع ؟ السائل :

ال ال، ما هو التباكي ، التباكي غري البكاء املصطنع ، بعض الناس ما يبكي يعين جيعل صوته كأنه يبكي  الشيخ :

  وهو ما يبكي .

  



  ما الفرق بني التواضع والرتفع ؟ السائل :

هذا تصور وإال ما هو بصحيح ، أنا لست أقول تواضع للعامة قدم له حذائه وابسط له ظهرك يركب  الشيخ :

بنصف أو عليه ، ال؛ لكن القه بوجه طلق ومساحة ألن بعض الناس حىت من طلبة العلم جتده مع العامي يتكلم 

الناس اآلن يأتون على  بأحد منخريه ما هو بكل أنفه ، وينظر يعين ما نقدر نقول شيء ؛ تواضع يا أخي ؛

الرجل الذي يكون متواضعا نسمع يثنون على فالن وفالن ألنه متواضع ؛ لكن ليس معىن ذلك أنك جتعل 

  نفسك ذليال أمامه ال ؛ لكن تواضع غري الذل .

  ما هو احلد األدىن الذي ينبغي لطالب العلم أن ال ينقص عنه ؟ السائل :

لوات اخلمس بالنسبة للصالة ، صلوات اخلمس برواتبها والوتر وما يوجد له أنا أظن إن احلد األدىن الص الشيخ :

أسباب ؛ وكذلك بالنسبة لبذل املال الزكاة والصدقات ؛ ورد القرآن ؟ أيش ورد القرآن ؟ يعين ما يقرأ من القرآن ؟ 

طه يوم يقرأ قد أقول على حسب نشاطه لكن أخشى أن قول هكذا يتهاون اإلنسان ألنه إذا قرأ على حسب نشا

 مثال جزأين وثالثة ويوم ما يقرأ شيء ويضيع عليه الوقت وهلذا    



  ما هو احلد األدىن الذي ينبغي لطالب العلم أن ال ينقص عنه ؟ السائل :

أنا أظن إن احلد األدىن الصلوات اخلمس بالنسبة للصالة ، صلوات اخلمس برواتبها والوتر وما يوجد له  الشيخ :

ما يقرأ من القرآن ؟ أسباب ؛ وكذلك بالنسبة لبذل املال الزكاة والصدقات ؛ ورد القرآن ؟ أيش ورد القرآن ؟ يعين 

قد أقول على حسب نشاطه لكن أخشى أن قول هكذا يتهاون اإلنسان ألنه إذا قرأ على حسب نشاطه يوم يقرأ 

قال العلماء ينبغي أن يكون وردا معينا حيرص عليه  مثال جزأين ثالثة ويوم ما يقرأ شيء ويضيع عليه الوقت وهلذا

فيه بكرة ، إذا قرأ جزأين كل يوم خيتم القرآن يف الشهر مرتني ، هذه نعمة  إن شاء اهللا ؛ وأظن أن اجلزأين يف اليوم

؛ الصيام ؟ الصيام ما كان الرسول يصوم ، ثالثة أيام من كل شهر لكن أحيانا يكون اإلنسان حيرص يف الصيام 

 يصوم ؛ ولذلك كان من هدي الرسول عليه الصالة والسالم إنه يصوم حىت يقال ال يفطر ويفطر حىت يقال ال

ألنه صلى اهللا عليه وسلم كان ال يدع  ؛ عليه صيام ثالثة أيام يف الشهر ء الذي ينبغي أن نواضبلكن الشي

  صيام ثالثة أيام من كل شهر وال يبايل أن يصومها من أول الشهر أو وسطه أو آخره .

  هل القرآن الكرمي حيكي عن األمم السابقة الغري العربية باملعىن ؟ السائل :

ما فيه إشكال ؛ األخ يقول بأنه كيف نقول إم قالوا ذا اللفظ ؟ هم مل يقولوا ذا اللفظ ؛ فالقرآن  لشيخ :ا

يف  (( قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ))حيكي أقوال اآلخرين باملعىن ؛ ولذلك شف قول السحرة: 

لكن اهللا تعاىل قدم ذكر هارون يف سورة طه من والقول واحد (( قالوا آمنا برب هارون وموسى )) سورة طه: 

أجل تناسب اآليات ؛ فكل ما حيكيه اهللا عن السابقني فهو باملعىن ؛ ألننا نعلم أم ما قالوا بالعربية لغتهم غري 

 عريب وترتيبه ليس كرتتيب القرآن مبا نعلم ـ واهللا أعلم ـ؛ وقد يقال إنه حكى قوهلم ولكنه صاغه سبحانه وتعاىل أو

  حتدث به على ما يريد .

  هل تفرغ املسلم للعبادة وطلب العلم أفضل له من مزاولة وظيفة دنيوية ؟ السائل :

أما إذا كان له ما يقيته فالتفرغ الشك أفضل إال إذا كانت الوظيفة ختلق بوجوده ألن بعض الوظائف  الشيخ :

  ينظر املصاحل .حتتاج إىل الشخص مثل وظائف القضاء وما أشبه ذلك فاإلنسان 

  ؟ (( واكتبنا مع الشاهدين ))ما معىن قوله تعاىل عن القسيسني والرهبان:  السائل :

  قصدك مطلق املعية ؟ جممل ؟ أليش ؟ اكتبنا معهم يعين نفعل كما يفعلون . الشيخ :

  ما معىن قول األشاعرة يف القرآن " هو عبارة عن كالم اهللا وليس هو كالم اهللا " ؟ السائل :

يقولون إن اهللا سبحانه وتعاىل ما تكلم به لكن خلق أصواتا لتعرب عما يف نفسه فسمع جربيل ونزل به ؛  لشيخ :ا

قول بال علم ؛ حقيقة أنك إذا تأملت كالمهم انتهيت إىل أن اهللا ليس بشيء ، ال يتكلم وال استوى على العرش 



وجه وليس له عني ؛ اللهم لك احلمد ، نسأل اهللا  وال ينزل وال يفصل بني عباده وال يقرأ وليس له يد وليس له

  اهلداية .

(( و الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 ال تحرموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا

  . واتقوا اهللا الذي أنتم به مؤمنون ))

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 

بإحسانه إىل يوم الدين ؛ أما بعد ! فإننا كما بدأنا يف الدرس املاضي يف األسبوع املاضي قررنا أن نبدأ بقواعد من 

التفسري ؛ وهذا جيد لكن حيتاج منكم تقييد القاعدة اليت تكلمنا عليه لئال تتكرر ألنه ليس بني أيدينا  قواعد 

تكلمنا ، القاعدة األوىل تكلمنا أنه  يف األسبوع املاضي تكلمنا على قواعد يف ؟ . كتاب نقرأ منه حىت ما نتكرر

بأنه ما ال يقوم األمور إال به فهو فرض عني  التفسري هل هو فرض عني أو فرض كفاية وذكرنا التفصيل يف ذلك

القاعدة الثانية هي: أنه  على كل مسلم أن يعلم تفسريه ، وما سوى ذلك فهو فرض كفاية ؛ هذه قاعدة أوىل .

مباذا يكون تفسري القرآن ؛ فذكرنا له ثالثة أقسام ؛ القسم األول هو تفسري القرآن بالقرآن، وهذا إذا ورد فال 

ن متكلم القرآن هو اهللا عزوجل وهو أعلم مبراده ؛ واملرتبة الثانية هو تفسري القرآن بالسنة ؛ ألن عدول عنه أل

والثالث: تفسري القرآن بأقوال السلف ألن  الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم هو أعلم اخللق مبراد اهللا عزوجل .

اإلنسان  مبقتضى اللغة العربية ؛ فيه شيء آخر ؟الرابع: التفسري  وجل. الصحابة هم أدرى الناس مبا قال اهللا عز

حياول بنفسه أن يعرف معىن القرآن بنفسه أوال مث بعد ذلك يرجع إىل ما قال املفسرون ؛ وليس معىن هذا أن 

يأخذ مبا رآه ولكن يكون معىن يف نفسه مث يرجع إىل أقوال املفسرين لئال يغلط ؛ لكن كونه يقرأ أقوال املفسرين 

فهو يف النسخ ، نتكلم اآلن أما الليلة  عابرة كأنه صيب يرضع برضاعة هذا ال يستفيد الفائدة املطلوبة . فقط قراءة

يف النسخ ؛ هل ميكن النسخ يف القرآن أو ال ميكن ؟ يقال: الصحيح أنه ميكن ، ميكن النسخ وأنه واقع ؛ وهذا 

فاليهود مثال قالوا ال ميكن نسخ الشرائع ؛ ألننا لو  هو ما عليه مجهور األمة ؛ وال يعنينا أن ينكر ذلك ما ينكره ؛

جوزنا النسخ جلوزنا البدا على اهللا أي أنه تبدوا له مصلحة بعد أن كانت خفية عليه ؛ فيحكم بشيء مث بعد ذلك 

يعدل عنه ألنه مل يدري عن عواقب ما حكم به أوال ، ومعلوم أنه ال جيوز لإلنسان أن يصف ربه عزوجل باجلهل 

(( كل الطعام كان حال لبني إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على لبداء ؛ ولكن اهللا عزوجل رد عليهم فقال: مث ا

فبني أن النسخ واضح وهو كذلك ؛ ومن أجل إنكارهم النسخ أنكروا نبوة  نفسه من قبل أن تنزل التوراة ))

عة التوراة وهذا ال جيوز ؛ املسلمون عيسى ونبوة حممد صلى اهللا عليهما وسلم وقالوا إن شريعتيهما نسخت شري



جممعون على جواز النسخ عقال ووقوعه شرعا إال أن أبا مسلم األسفحاين رمحه اهللا قال ال نسخ يف القرآن ومحل 

النسخ الذي ثبت يف القرآن محله على التخصيص ؛ مثال ذلك أوجب اهللا على املسلمني يف اجلهاد أن الواحد 

وهذا واضح أن هذا نسخ ؛ وكذلك يف  (( اآلن خفف اهللا عنكم ... ))ال: عشرة مث نسخ ذلك وق نتصري

هذا أيضا نص واضح ثبت بنفس القرآن ونفس السنة ؛ ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) احلديث: 

 ووجه قوله بأن احلكم املنسوخ كان عاما يف مجيع األزمان ويف ادعى هو رمحه اهللا أن هذا ختصيص وليس بنسخ ؛

؛ وبناء على هذا التوجيه يكون  مجيع األحوال مث نسخ فخرج بالنسخ الزمن الذي تبقى ، وقال هذا ختصيص

اخلالف بينه وبني مجهور األمة خالفا لفظيا ال فائدة فيه ، ما دمنا متفقني أنه ميكن أن يكون هذا احلكم العام يف  

ى يف وقت من األوقات فهذا هو النسخ مسه كل مكان ويف كل زمان ويف كل أمة ويف كل حال جيوز أن يلغ

(( ؛ مث يقال له رمحه اهللا: ما الفائدة أن نتحاشى كلمة النسخ واهللا تعاىل يف القرآن يقول:  ختصيصا أو مسه نسخا

؛  سخ عقال ؛ أما وقوعه شرعا فالنرجع إىل جواز الن . ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ))

عقال ؟ أال جيوز أن يرد ما أورده اليهود ؟ ألن اهللا بدا له بعد أن كان خفيا عنه أن احلكم منسوخ  لكن كيف جيوز

ال يستقيم ؟ فاجلواب ال ، األحكام تثبت حبسب أحوال األمم ؛ فقد يكون الوجوب مثال مصلحة لألمة يف وقت 

بتلي اهللا عزوجل املكلف هل غري مصلحة يف وقت آخر ، أليس كذلك ؟ وقد يكون النسخ البتالء املكلف ي

ميتثل أو ال ميتثل مث يأيت النسخ ؛ ألن بعض الناس قد ال يقبل النسخ كالذين ارتدوا حينما حولت القبلة ، قالوا  

(( وما جعلنا قبلة كيف أمس نتجه إىل بيت املقدس اآلن نتجه إىل الكعبة ؟ ال ميكن ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

؛ فإذا كان تغيري  ويكفي هذا حكمة من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه )) التي كنت عليها إال لنعلم

احلكم ونسخه له حكم مل يلزم على اهللا البدا ألنه سبحانه وتعاىل يشرح لبعاده األحكام ما يقوم به مصاحل دينهم 

تبقيه يف هذا العمل  ودنياهم ؛ أرأيت لو كلفت ولدك بعمل مث رأيت هذا األمر شاقا عليه ، فهل من املصلحة أن

الشاق أو تنقله إىل عمل آخر ؟ تنقله إىل عمل آخر ، هذا هو مقتضى العقل ؛ فحينئذ يبطل ما ادعاه اليهود ، 

ما ادعاه اليهود من أنه يلزم منه البدا على اهللا أي الظهور بعد اخلفى ؛ إذا فالنسخ جائز عقال وواقع شرعا ؛ مث 

نسخ احلكم مع بقاء اللفظ ؛ ونسخ اللفظ مع بقاء احلكم ؛ ونسخهما مجيعا إن النسخ يكون على ثالثة وجوه: 

(( ومن حيث ؛ ثالثة أقسام ؛ األول نسخ احلكم مع بقاء اللفظ ، وهذا كثري مثل قول اهللا تبارك وتعاىل: 

اللفظ باقي أو ال ؟ باقي ؛  ، هذا نسخ أليش ؟ للقبلة األوىلخرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام )) 

(( فاآلن ومثل قول اهللا تعاىل يف الصوم:  (( قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك ))ألن اهللا قال: 

باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من 



(( علم اهللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا هذا ال قبل الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )) 

؛ ومثل قوله يف مصابرة العدو أن اهللا تعاىل أوجب أن يصابر املسلمون عشرة أمثاله مث نسخ ذلك ، هذا  عنكم ))

مل وهنا يرد سؤال: ما الفائدة من نسخ احلكم مع بقاء اللفظ ملاذا  . النسخ أيش ؟ نسخ احلكم مع بقاء اللفظ

يقال: الفائدة بنسبة للقرآن ؛ أوال: زيادة األجر بالتالوة ؛ ثانيا: تذكري  ينسخ اللفظ ألن العمل باللفظ انتهى ؟

العباد بنعمة اهللا عليهم حيث، نقلهم من األشد إىل األخف أو باملماثل لكن ؛ املهم التذكري بالنعمة . القسم 

الرجم ، آية الرجم كانت قرآنا يتلى ، يقول عمر رضي اهللا عنه: الثاين: نسخ اللفظ مع بقاء احلكم ، مثاله آية 

قرأناها ووعيناها ورجم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ورمجنا بعده ؛ فهي كانت موجودة يف القرآن ؛ أين لفظها ؟ 

فظ الناسخ ؟ غري موجود ، ما يف القرآن أن الثيب يرجم إذا زىن ؛ فاللفظ غري موجود ـ أعين اللفظ املنسوخ ـ ول

والثيب جاء  (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ))اللفظ الناسخ موجود أو غري موجود ؟ 

يف السنة ؛ فهنا ال توجد آية الرجم يف القرآن ، لفظها غري موجود ؛ فما هي اآلية اليت نسخت ؟ ورد أن لفظها " 

اال من اهللا واهللا عزيز حكيم " لكن هذا ال يصح ، هذا اللفظ ال يطابق الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نك

احلكم ؛ ألن احلكم منوط بأيش ؟ بالثيوبة ما هو بالشيخوخة ، وعمر رضي اهللا عنه يقول: وإن الرجم حق ثابت 

من زىن إذا  يف كتاب اهللا على من زىن إذا أحصن وكان احلبلة أو االعرتاف " فقوله: إنه حق ثابت يف القرآن على

أحصن ، ما قال إذا شاخ ، قال: إذا أحصن ؛ يتبني أن لفظ اآلية املنسوخة ليس كما روي ؛ ولذلك لو زىن 

لفظ  االشيخ وهو بكر مل يرجم ، ولو زىن الشاب وهو ثيب يرجم ؛ إذا اآلية غري معروفة اللفظ ؛ لكن نعلم أ

ما احلكمة من أنه ينسخ اللفظ ويبقى احلكم ؟ ألننا ذكرنا فإن قال قائل:  .عمر رضي اهللا عنه  هدال على ما ذكر 

الفائدة ـ واهللا أعلم ـ أنه يتبني فضل هذه األمة على من  والتالوة ؛ لكن هنا ما الفائدة ؟أن بقاء اللفظ فيه فائدة 

ترك العمل ا سبقها ؛ فاليهود حاولوا إخفاء آية الرجم مع أا موجودة يف التوراة لكنهم تركوا العمل ا وسبب 

أنه كثر الزنا يف أشرافهم وشق عليهم أن يقتلوا أشرافهم فأحدثوا حكما جائرا ليس فيه الرجم ؛ هذه األمة وهللا 

احلمد عملت حبكم ال يوجد نصه فصارت أظهرت احلكم مع خفاء الدليل ؛ واليهود بالعكس أبطلوا احلكم مع 

إن هناك حكمة أخرى وهي: بشاعة اجلرمية ألن زىن الثيب  وجود الدليل ؛ هذا ما تبني من احلكمة وقد يقال:

الشك إنه بشع وأقبح من زىن الشاب ؛ ولذلك كانت عقوبته الرجم خبالف غري احملصن ؛ هذا األخري اإلنسان 

يرتدد يف أن هذا هو احلكمة ألنه سيقول إن هذا هو مرد اهللا عزوجل ، وهذا صعب ؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل 

(( أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما أبشع من هذا وهو إتيان الذكر الذكر ، اللواطة صرحيا ذكر ما هو 

؛ لكن الوجه األول ـ وهو بيان فضل هذه األمة على من  خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ))



(  و حديث عائشة يف الرضاعة بقي القسم الثالث وهو : نسخ اللفظ واحلكم ؛ هذا له مثال وه سبقها ـ واضح .

اآلن ال جتد عشر رضاعات ال كان فيما أنزل عشر رضاعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات ) 

يف القرآن وال يف السنة ، عشر رضاعات العمل ا منسوخ ؛ إىل كم ؟ إىل مخسة ، اخلمس منسوخة لفظا ال 

للنسخ لكن الوقت ضاق علينا نؤجله إن شاء اهللا إىل  حكما ؛ و العشر منسوخة لفظا وحكما ؛ فيه أقسام أيضا

(( فأثابهم اهللا بما قالوا جنات تجري من تحتها يقول اهللا تبارك وتعاىل:  الدرس القادم ونعود إىل درسنا .

قال اهللا تعاىل عن هؤالء   تقدم الكالم عليها ، وعلى فوائدها ؟ األنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ))

يف هذه اآلية من الفوائد: دفع اللوم عن اإلنسان  (( وما لنا ال نؤمن باهللا ... ))النصارى الذين أسلموا، قال: 

أصل من  يعملون ما يشاءون فيه ؛ وهلذاعرضه لعباد اهللا بدي يعين اإلنسان ينبغي أن يدفع اللوم عن نفسه وال ي

عليه وآله وسلم يقلب إحدى زوجاته وهي صفية رضي اهللا عنها بعد أن بقيت عنده السنة فإن النيب صلى اهللا 

قام يقلبها فمر به رجالن من األنصار فلما رأيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ومعه أهله خجال وصارا 

ن يقع يف قلوبنا يعين ال ميكن أ ( على رسلكما إنها صفية بنت حيي ، فقاال: سبحان اهللا )بسرعة فقال هلما: 

( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا شيء ، فقال هلما: 

محل النفس  (( وما لنا ال نؤمن )):من فوائد هذه اآلية الكرمية أيضا على الوجه الثاين يف قوله:  أو قال: شيئا . )

 إذا رأيت يف نفسك فطورا فقوها ، قوي عزميتك ؛ ألننا ذكرنا يف عند الوسواس على اإلميان والعمل الصاحل ، يعين

من فوائدها: أن ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم حق بشهادة  احتمالني. (( وما لنا ال نؤمن ))قوله: 

نعم يعتد وهل يعتد بشهادة األمم السابقة ؟ اجلواب:  . (( وما جاءنا من الحق ))من سبق من األمم ؛ لقوله: 

(( فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل اللذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك ؛ لقول اهللا تعاىل: 

أن اإلنسان ال ينبغي أن يعجب بعمله فيشهد ومن فوائدها:  . الحق من ربك فال تكونن من الممترين ))

جيزموا بذلك ؛ وهلذا مهما عملت من عمل ومل  (( ونطمع أن يدخلنا ))لنفسه أنه من أهل اجلنة ؛ لقوهلم: 

صاحل مبين على اإلميان ال تزكي نفسك ال ت ... فلعل هناك سر يف القلب ال تشعر به ـ أعاذنا اهللا وإياكم من 

ميكن أن نأخذ من  .( وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدوا للناس وهو من أهل النار ) النفاق ـ 

؛ وهلذا من عقيدة أهل السنة واجلماعة أن ال  جلنة بكونه مؤمنا عامال صاحلا ؟ ميكنهذا أنه ال يشهد أحد با

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي  نشهد ألحد باجلنة إال من شهد له الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم .

وهذا أمر دلت عليه السنة داللة  (( ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ))اختيار الرفيق الصاحل؛ لقوله: 

( مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يبيعه أو أن صرحية فإن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: 



يف هذه اآلية الكرمية: بيان  (( فأثابهم اهللا بما قالوا ... ))مث قال اهللا تعاىل:  . يهديه أو تجد منه رائحة طيبة )

ومن فوائدها: إثبات  حيث أثاب هؤالء الذين من عليهم باإلميان ذا اجلزاء العظيم .،  وجل فضل اهللا عز

فإن قال قائل: كيف جنمع بني هذه اآلية الكرمية وأمثاهلا وقول النيب  . (( فيما قال جنات ))األسباب ؛ لقوله: 

اهللا ؟ قال: وال أنا إال أن ( لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا وال أنت يا رسول صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

فنفى أن يدخل اجلنة أحد بعمله مع أن النصوص كثرية يف أن العمل يدخل به اإلنسان  يتغمدني اهللا برحمته )

فاجلواب أن يقال: الباء تكون للسببية أحيانا وتكون للعوض أحيانا ؛ فإذا قلت: بعت عليك هذا الثوب  اجلنة ؟

أن تكون للسببية ؛ وإذا قلت: أكرمتك مبا أكرمتين ؛ صارت للسببية ؛ فاملنفي بدرهم ؛ فالباء للعوض وال ميكن 

يعين ال ميكن أن يكون العمل كالدرهم بالنسبة  ( لن يدخل أحد الجنة بعمله )هو أن تكون الباء للعوض 

نعمة واحدة من  للثوب يف البيع ، ال ميكن هذا ؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل لو أراد أن حياسبنا على أعمالنا لكانت

نعمه حتيط بأعمالنا كلها ؛ بل إن توفيقنا لعمل الصاحل نعمة حتتاج إىل شكر ؛ فإذا ال ميكن أن يكون دخولنا 

؛ وذا اجلمع اجلنة ـ وأسأل اهللا أن يدخلين وإياكم إياها ـ ال ميكن أن يكون عوضا عن العمل ؛ لكن يكون سببا 

يقع تعارض بني نصوص الكتاب والسنة أبدا ؛ فإما أن ال يكون تعارض ؛ واعلم أنه ال ميكن أن  يزول اإلشكال

وإما أن يكون تعارض حبسب فهم املستدل ؛ أما أن يوجد تعارض بني كالم اهللا بعضه ببعض أو بني كالم اهللا 

ومن فوائدها: إثبات اجلنة ، وأا  وما صح من سنة الرسول أو بني سنة الرسول بعضها بعضا فهذا مستحيل .

ومن فوائدها: أن اجلنة ذات أار مطردة حتت هذه القصور واألشجار ؛ وال ميكن  (( جنات )) .أنواع ؛ لقوله: 

(( فال تعلم لإلنسان أن يتصور ذلك املنظر العظيم البهيج أبدا ؛ ألن اجلنة فوق ما ندرك كما قال اهللا عزوجل: 

( أعدت وهذا يف القرآن ، وكما قال تعاىل:  نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ))

 . وهذا يف احلديث القدسي لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر )

ومن فوائدها: أن نعيم  ومن فوائدها: أن األار يف اجلنة أنواع ؛ للجمع األار ؛ وقد مر علينا تفسري أنواعها .

وقد قررنا أن اخللود هو ما هو املكث الطويل ، بل هو املكث الدائم إال  (( خالدين فيها )) اجلنة دائم ؛ لقوله:

اإلحسان يف عبادة اهللا  (( وذلك جزاء المحسنين ))اإلحسان ؛ لقوله:  ومن فوائدها: احلث على بدليل .

ومن فوائدها: علو  . ) ( وال تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقواإلحسان إىل عباد اهللا 

(( والذين كفروا وكذبوا وجل:  مث قال اهللا عز حيث أشار إليه بإشارة البعيد . (( وذلك ))هذا اجلزاء ؛ لقوله: 

من فوائدها: أن الكفر والتكذيب بآيات اهللا من أسباب دخول النار  . بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ))

هذا القرآن الكرمي ، وأنه مثاين يثىن  ومن فوائدها: بيان . الجحيم ))أصحاب  (( أولئكواخللود فيها ؛ لقوله: 



فيه املعاين واألحوال حىت ال ميلل القارئ وحىت يكون سري اإلنسان إىل ربه بني اخلوف والرجاء ، قال اهللا تعاىل: 

ظ للناس أن ال ومن فوائدها: أنه ينبغي لإلنسان الوع . (( اهللا نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ))

تكون موعظته بالرتغيب دائما أو بالرتهيب دائما ؛ ألنه إن أدام الرتغيب أوقعهم يف األمن من مكر اهللا ؛ وإن 

أدام الرتهيب أوقهم يف القنوت من رمحة اهللا ؛ فالواعظ يف احلقيقة كالطبيب إن أعطى جرعة زائدة هلك املريض 

إلنسان يراعي األحوال ، ال يقتصر على الرتغيب دائما وال على وإن نقص مل يربئ املريض ؛ البد أن يكون ا

الرتهيب دائما ؛ وإذا قلنا ذه القاعدة تبينا أن من الناس من األوىل حبقه الرتغيب ومن الناس من األوىل حبقه 

ثه على الرتهيب ح إذا رأيت شخصا مقبال على طاعة اهللا حريصا عليه فهنا ماذا نقول ؟ األوىل الرتغيب حىت حن

الطاعة وتقدمها ونؤمنه القبول ؛ وإذا رأيت أحدا بالعكس متهاونا بالطاعة مصرا على املعصية فهنا اجلانب 

للنار وهو اجلحيم ، وهلا ومن فوائدها: إثبات هذا االسم  الرتهيب أوىل ومع ذلك نأمره بالتوبة ونرغبه يف قبوهلا.

مث  النار واحلريق وما أشبه ذلك هذه كلها أمساء تعترب أوصافها .؛ فجهنم و  تعددة ؛ وأمسائها تعترب أوصافأمساء م

 (( يا أيها الذين آمنوا ال تحرموا ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين ))قال اهللا عزوجل: 

بعض العلماء يقول إن اصطالح املتقدمني من الصحابة والتابعني للنسخ أوسع من اصطالح املتأخرين  السائل :

  فهل هذا صحيح ؟ 

(( إال على أزواجهم أو ما صحيح ، بعض السلف يطلق التخصيص على النسخ ، مثل قوله تعاىل:  الشيخ :

 ملك اليمني يعين يطأمها وقال اآلية أجاز بعض السلف أن جيمع اإلنسان بني األختني يف ملكت أيمانهم ))

، فقال نسختها  (( وأن تجمعوا بين األختين ))عامة ؛ لكن عرب بعض السلف وقال هذه اآلية نسختها آية 

  ويريد بذلك التخصيص ؛ وله وجه ألن التخصيص نسخ للعموم فله وجه .

(( ص أو التبيني أيضا ؛ ألن اهللا يقول: ال، الظاهر ـ واهللا أعلم ـ إطالق النص عليها من باب التخصي الشيخ :

هذا من األمور العملية القلبية ؛ أما جمرد الفكر فقد  وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اهللا ))

  جتاوزا طبعا .

   هل ينسخ القرآن بالسنة وهل يوجد مثال ؟ السائل :

(( منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا أي الفاحشة  ها ))(( واللذان يأتيانفيه مثال وهو قول اهللا تعاىل:  الشيخ :

( من رأيتموه يعمل وحديث احلديث الذي صححه كثري من األئمة  فأعرضوا عنهما إن اهللا كان توابا رحيما ))

احلديث نسخ اآلية ،  (( فآذوه ))هذه اآلية تنسخ قوله تعاىل:  عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )

رآن بالسنة ؛ واملثال عزيز جدا يعين قليل جدا جدا كما أن القرآن خيصص السنة ، القرآن خيصص هذا نسخ الق



مثل اشرتاط النيب عليه الصالة والسالم يف صلح احلديبية أن من جاء من املشركني مسلما فإنه يرد عليهم ،  السنة

وهذا من (( إن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إلى الكفار )) وهذا عام للرجال والنساء فقال اهللا عزوجل: 

  األمور العزيزة النادرة أن يكون القرآن خيصص عموم السنة .

   عن اخلوف والرجاء ؟ السائل :

هو هذا ليس انفعاال يف الواقع وإذا قدر انفعاال فإننا نقول اإلنسان إذا مين بشيء ، بشيء حيب أيرجوها  الشيخ :

جوه ؛ وإذا خوف خياف ؛ لو أن رجال كرميا قال: من عمل كذا فله كذا وكذا ؛ فعمله اإلنسان يرجوا أو أو ال ؟ ير 

خياف ؟ يرجوا ؛ كذلك بالعكس لو أن رجال ظاملا قال: من فعل كذا عاقبته بكذا ؛ اإلنسان خياف وإن كان 

  انفعاال لكن البد أن يتأثر اإلنسان مبا يكون أمامه من طمع أو خوف .

  قول عمر رضي اهللا عنه يف آية الرجم ؟عن و  معن الصحابة رضي اهللا عنه ائل :الس

سبحان اهللا ! عمر رضي اهللا عنه موفق بالصواب وعنده فراسة عجيبة ، هو نفسه رضي اهللا عنه قال:  الشيخ :

ما توقعه وإال  أخاف إن قال طال بالناس زمان أن يكونوا ال جند رمجا يف كتاب اهللا " وهذا الذي ذكرته اآلن هو

هو يعلن على منرب الرسول عليه الصالة والسالم هذا الكالم ؛ هل ميكن أن يعلق على منرب الرسول ويكون األمر 

  على خالف ما قال ويسكت الصحابة ؟ ال ميكن .

يعين معناه جيعل األمساء هذه على  هل صحيح أن أمساء النار يوم القيامة على حسب الدركات ؟ السائل :

  الدركات ؟ حسب 

ما هو صح ، الصحيح أنه على اسم واحد للجميع ، أا أمساء ملسمى واحد ، الصحيح أا أمساء  الشيخ :

  ملسمى واحد .

   هل ميكن أن تكون أمساء ملسمى واحد ؟ السائل :

  وفيها بدروم وغريه .لبيت اسم واحد وفيها سطح وفيها مصباح أي نعم كما أن ا الشيخ :

  



  عن اخلوف والرجاء ؟ السائل :

هو هذا ليس انفعاال يف الواقع وإذا قدر انفعاال فإننا نقول اإلنسان إذا مين بشيء ، بشيء حيب أيرجوها  الشيخ :

أو ال ؟ يرجوه ؛ وإذا خوف خياف ؛ لو أن رجال كرميا قال: من عمل كذا فله كذا وكذا ؛ فعمله اإلنسان يرجوا أو 

بالعكس لو أن رجال ظاملا قال: من فعل كذا عاقبته بكذا ؛ اإلنسان خياف وإن كان  خياف ؟ يرجوا ؛ كذلك

   انفعاال لكن البد أن يتأثر اإلنسان مبا يكون أمامه من طمع أو خوف .

  وقول عمر رضي اهللا عنه يف آية الرجم ؟ معن الصحابة رضي اهللا عنه السائل :

بالصواب وعنده فراسة عجيبة ، هو نفسه رضي اهللا عنه قال: سبحان اهللا ! عمر رضي اهللا عنه موفق  الشيخ :

عمر وهذا الذي ذكرته اآلن هو ما توقعه  ,كونوا ال جند رمجا يف كتاب اهللا أخاف إن قال طال بالناس زمان أن ي

وإال هو يعلن على منرب الرسول عليه الصالة والسالم هذا الكالم ؛ هل ميكن أن يعلق على منرب الرسول ويكون 

  األمر على خالف ما قال ويسكت الصحابة ؟ ال ميكن .

  هل صحيح أن أمساء النار يوم القيامة على حسب الدركات ؟ السائل :

يعين معناه جيعل األمساء هذه على حسب الدركات ؟ ما هو صح ، الصحيح أنه على اسم واحد  الشيخ :

  واحد .للجميع ، أا أمساء ملسمى واحد ، الصحيح أا أمساء ملسمى 

  هل ميكن أن تكون أمساء ملسمى واحد ؟ السائل :

  وفيها بدروم وغريه . صباحت اسم واحد وفيها سطح وفيها مأي نعم كما أن البي الشيخ :

  ما الفرق بني الشيء املطلق ومطلق الشيء ؟ السائل :

يسمى شيء والشيء املطلق الفرق بينهما أن مطلق الشيء يعين اجلزء منه والشيء منه يعين معناه أنه  الشيخ :

يعين الشيء الكامل ؛ املطلق يعين من غري قيد الذي ما يقال إنه قليل وال يقال إنه ضعيف وال شيء ؛ فالشيء 

املطلق كامل من الشيء ومطلق الشيء يعين أنه يصدق عليه أنه شيء وإن مل يكن كامال ؛ ال بس الفرق بني أن 

ن تصف النوع اإلطالق ، الشيء املطلق يعين الكامل ؛ مطلق الشيء تضيف اإلطالق إىل النوع أو اجلنس و أ

   . يعين معناه إنه ما يصدق عليه شيء وإن مل يكن كامال

ذكرنا األمس أن النسخ جائز عقال وواقع شرعا ؛  نكمل ما تقدم يف النسخ حىت يكمل البحث فيه . الشيخ :

  علل جبوازه ؟ علل جواز النسخ عقال ؟

كام اهللا تعاىل يراد ا مصاحل العباد وهي ختتلف يف كل زمان أو مكان أو حال؛ فلذلك كان ألن أح الشيخ :

  مقتضى احلكمة نسخ األحكام .



  النسخ واقع شرعا هات مثال على ذلك ؟ الشيخ :

(( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال بعد أن قال:  (( اآلن خفف اهللا عنكم ))قوله تعاىل:  الطالب :

يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة صابرا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم إن 

قوم ال يفقهون اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن 

  . يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن اهللا واهللا مع الصابرين ))

  سخ يكون نسخ لفظ أو نسخ حكم أو نسخ ؛ نسخ اللفظ ؟ الن الشيخ :

  أن ينسخ اللفظ ويبقى احلكم ؛  الطالب :

  مثاله ؟  الشيخ :

  آية الرجم للزاين احملصن  الطالب :

   كانت تقرأ يف كتاب اهللا مث نسخ لفظها وبقي حكمها ؛ ما هو الدليل ؟ الشيخ :

تعاىل على رسوله  آية الرجم قرأناها وحفظناها ووعيناها ورجم قول عمر رضي اهللا عنه: إمنا أنزل اهللا  الشيخ :

؛ وإن الرجم حق ثابت يف حق اهللا على من زىن إذا أحصن وكان احلبل أو معه النيب صلى اهللا عليه وسلم ورمجنا 

  االعرتاف ؛ فهمت ؟ إذا قامت البينة أو كان احلبل أو االعرتاف .

  ن احلكم ؟ما هي احلكمة من نسخ اللفظ دو  الشيخ :

حكمة نسخ اللفظ دون احلكم يتبني فضائل هذه األمة على غريها حيث عملت بالرجم مع أنه ال  الطالب :

  يوجد لفظه يف كتاب اهللا ؛ 

بالعكس جحدوا آية الرجم حىت إم ملا جاءوا بالتوراة وضع الذي يقرأ يده على آية الرجم ؟ واليهود  الشيخ :

  حىت ال تبني .

   نسخ احلكم وبقاء اللفظ مثاله ؟الثاين الشيخ :

(( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا قوله تعاىل:   الطالب :

مائتين وإن يكن منكم مائة صابرا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم ال يفقهون اآلن خفف اهللا عنكم 

مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن اهللا وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 

   واهللا مع الصابرين ))

  أين نسخه ؟  الشيخ :

  اآلية األوىل،  الطالب :



  نسخ حكمها وبقي لفظها ؛ بارك اهللا فيك . الشيخ :

  ما هي احلكمة ؟  الشيخ :

  وجل . ذكري بنعمة اهللا عزاحلكمة أن يف بقاء اللفظ زيادة األجر وأيضا الت الطالب :

  ؟مثاله الثالث: نسخ اللفظ واحلكم معا  الشيخ :

يحرمن ثم نسخن بخمس  عشر رضعات فيما أنزل من القرآن كان(  عائشة رضي اهللا عنها قالت: الطالب :

   معلومات فتوفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن )

  ألن احلكم نسخ خبمس ولفظها ال يوجد .العشر نسخت لفظا  الشيخ :

تارة  ثالثة أقسام : ؛فيه تقسم آخر: النسخ تارة ينسخ إىل أثقل وتارة ينسخ إىل أخف وتارة ينسخ إىل مساوي 

ينسخ إىل أثقل مثال ذلك: الصوم ، أول ما فرض الصوم كان الناس خمريين بني أن يصوم اإلنسان أو يفتدي ثبت 

يث سلمة بن عقبة رضي اهللا عنه أول ما نزل الصيام صار من شاء صام ومن شاء ذلك يف الصحيحني من حد

افتدى مث تعني الصوم ؛ أيهما أثقل ؟ الناسخ ، تعيني الصوم ؛ ألن املخري إن شاء هذا أو هذا فإذا تعني الصوم 

يكن منكم عشرون  (( إنالثاين: إىل أخف ؛ مثاله: آيتا املصابرة ، آية املصابرة اليت قرأناها  صار أثقل .

نسخت من مخسني إىل مخس  اخلمس فالصلواتهذه نسخت إىل آخرها ؛ ومما نسخ إىل أخف  صابرون ... ))

الثالث: النسخ إىل مساوي ، بالنسبة لفعل املكلف ال فرق بني هذا وهذا كنسخ استقبال بيت املقدس  .

فلننظر إذا  ال فرق أن يتجه ميينا أو مشاال .باستقبال الكعبة ؛ فهنا الفعل بالنسبة للمكلف واحد ، اإلنسان 

نسخت من أخف إىل أشد ففيه فائدتان؛ الفائدة األوىل: زيادة األجر ؛ ألن العمل إذا شق على املكلف ال بفعل 

؛ وهلذا قال  نفسه واختياره فله أجر يزداد أجره ؛ انتبه للقيد ّ! إذا شق على املكلف ال بفعله واختياره فهو أفضل

؛ أما ما كان بفعل  يعين على قدر املشقة ( أجرك على قدرك نفقتك )صلى اهللا عليه وآله وسلم لعائشة: النيب 

مثال األول: إنسان يتوضأ للفرض وليس عنده إال ماء بارد  .اختيار املكلف فهو إىل اإلمث أقرب منه إىل األجر 

وليس عنده ما يسخن به فتوضأ باملاء البارد ؛ فيه مشقة أو ال ؟ نعم فيه مشقة ؛ آخر قام يتوضأ وعنده ماء بارد 

و إىل ال ؛ بل ه توضأ باملاء الساخن ؟لو وعنده ما يسخن املاء البارد فتوضأ باملاء البارد ؛ هل يكون أفضل مما 

اإلمث أقرب منه إىل الثواب ؛ ألن هذا باختياره ؛ إذا النسخ من األخف إىل أشد فيه زيادة األجر ؛ فيه أيضا بيان 

حكمة التشريع ، حيث يتبني لإلنسان أن التشريع يف هذه الشريعة اإلسالمية يأيت بالتدريج األسهل فاألسهل 

 حترمي اخلمر ، حترمي اخلمر جاء على درجات: درجة التعريض حىت ال يصطدم الناس بالشريعة الكاملة ؛ وانظر إىل

(( ، درجة مؤقتة بوقت معني ، درجة حمرمة ائيا ؛ العريض يبني لنا األخ حترمي اخلمر بالتعريض ؟ قوله تعاىل: 



(( فهنا قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )) 

العاقل ما يفعل ؛ التحرمي يف وقت معني يف قوله  يهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ))ف

فهنا حرم شرب اخلمر يف  (( يا أيها الذين ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ))تعاىل: 

ن تأيت الصالة وهو سكران ؛ الثالث: حترمي وقت قريب من الصالة ألنه إذا شرب يف وقت قريب من الصالة لزم أ

(( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان ائي يف قوله تعاىل: 

هل هذه احلكمة باق إىل اآلن مبعىن لو رأينا  حكمة التشريع بالشريعة اإلسالمية .؛ إذا يتبني بذلك  فاجتنبوه ))

خلمر هل لنا أن نقول اترك اخلمر بالتدريج أو نقول اآلن ؟ إذا أمكن الثاين ال بأس ؛ لكن قد ال شخصا يشرب ا

ميكن ؛ فإذا قلنا له بالتدريج وكذلك شرب الدخان بالتدريج فهذا ال بأس به إذا مل ميكن إال ذلك ؛ ألنه إذا 

ت املقدس إىل الكعبة ؛ قد يقول قائل: ما مثل االجتاه من بي القسم الثالث: تعذر الكمال أخذنا به شيئا فشيئا .

أيهما أشرف الكعبة أو بيت املقدس  الفائدة من ذلك ؟ نقول الفائدة ال ميكن أن يكون هذا النسخ إال لسبب ؛

بينهما إطالقا فإن فائدته امتحان املكلف واختباره هل هو  ؟ الشك الكعبة أفضل ؛ لكن لو فرضنا أنه ال فرق

هو تابع للهوى ؛ فيقول أليش إن اهللا ينسخ هذا إىل هذا ومها سواء ؟ أنا سأفعل ما شئت ؛  تابع لشريعة اهللا أو

ففائدة النسخ إىل املماثل اختبار املكلف هل يكون منقادا متاما لشريعة اهللا أو هو متبع هلواه . وذا انتهى ما 

  أردنا أن نتكلم يف باب النسخ . 

  األشد إىل األخف ؟ما ذكرنا حكمة النسخ من  الشيخ :

  احلكمة يف النسخ من األشد إىل األخف واضح جدا وهي التخفيف على األمة . الطالب :

(( يا أيها الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين قال اهللا تعاىل: 

وتصدير اخلطاب بالنداء يدل على أمهيته  آمنوا ))(( يا أيها الذين هذه ثالث مجل بل أربع مجل ؛ األوىل:  ))

ألن النداء يستلزم انتباه املخاطب ؛ وإصدار اخلطاب بوصف اإلميان يدل على أن ما سيذكر من خصال اإلميان 

وأن خمالفته نقص يف اإلميان ، مث إن فيه إغراء لالمتثال ألنك إذا وصفت شخصا بوصف لتأمره أو تنهاه فهذا من 

ء هلذا الوصف ؛ ولذلك تقول لشخص: أنت رجل كيف تفعل كذا وكذا ؛ قولك أنت رجل يعين باب اإلغرا

(( ال تحرموا اجلملة الثانية:  مقتضى الرجولة أن ال تفعل؛ وتقول: يا فالن أنت كرمي وهذا سائل ؛ يعين فأعطه .

رمي ما أحل اهللا ينقسم إىل أي ال جتعلوه حراما ؛ وحت (( ال تحرموا ))ناهية هذه  طيبات ما أحل اهللا لكم ))

ثالثة أقسام ، فلننظر أيها مراده؛ خرب ، وإنشاء ، وامتناع ؛ فاخلرب أن يكون الضأن حرام ، خيرب ؛ هذا نقول له 

إنك كاذب ، إنك كاذب ؛ ملاذا ؟ ألن الضأن حق حالل وهو قال إنه حرام كاذبا ؛ اإلنشاء أن حيرم ما أحل اهللا  



(( وقالوا ما في بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا ومحرم على لسائبة والوصيلة واهلام كما فعل أهل اجلاهلية با

على مجيع الناس ؛ هذا هو الذي  هذا حترمي أيش ؟ إنشاء يعين أراد أن حيكم بأن هذا الشيء حرام أزواجنا ))

عين أن يقصد االمتناع هو ما الثالث: االمتناع ي . وجل يراد باآلية الكرمية ؛ وحقيقته احلكم بغري حكم اهللا عز

مقصد أنه حرام وما قصد إنشاء احلكم عليه بالتحرمي وال قصد اخلرب وإمنا قصد االمتناع ؛ فهذا حكمه حكم 

(( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اهللا لك تبتغي مرضات أزواجك واهللا غفور رحيم اليمني ؛ لقول اهللا تعاىل: 

خلبز علي حرام ، يريد االمتناع ما قصد أن حكمها حرام بشرع اهللا وال أن خيرب أفهمتم اآلن ؟ إذا قال: هذه ا ))

(( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اهللا لك أا حرام لكن أراد أن ميتنع فهذا حكمه حكم اليمني ، الدليل: 

 التحرمي: هذه ثالثة أقسام يف تبتغي مرضات أزواجك واهللا غفور رحيم قد فرض اهللا لكم تحلة أيمانكم ))

ألنه  (( ال تحرموا طيبات ما أحل اهللا لكم ))إخبار ، وإنشاء ، وامتناع ؛ أيها املراد ؟ اإلنشاء ؛ وهلذا قال: 

أي جتاوزوا حدودكم ألن اإلنسان له حد فكونه حيلل وحيرم  (( وال تعتدوا )) طيب وألنه حالل فكيف حترمونه .

وا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على (( وال تقولهذا اعتداء ، قال اهللا تعاىل: 

أخرب عزوجل أنه ال حيب املعتدين ، ال حيب هذه مجلة الثالثة  (( إن اهللا ال يحب المعتدين )) . اهللا الكذب ))

حق املعتدين يف حقه وال يف حق عباده ؛ ألن اهللا عدل أحكم احلاكمني فال حيب أن يعتدي أحد ال يف حقه وال 

فعل أمر ، وهو يف  (( وكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا واتقوا اهللا الذي أنتم به مؤمنون )) (( كلوا )) عباده .

معناه مشرتك بني اإلباحة وبني الوجوب وبني النفي ؛ فمن توقفت حياته عن األكل فأكله واجب ، ومن احتاج 

 (( كلوا مما رزقكم اهللا ))زمه الفرق فاألمر اإلباحة ؛ لكن ال ضرورة فأكله مستحب ، ومن كان ال حيتاج وال يل

أي  (( طيبا ))أي حال كونه حالال أي حملال ؛ فهو مصدر مبعىن اسم مفعول ؛  (( حالال ))أي مما أعطاكم ؛ 

ال خبيث ؛ وهل الوصف هنا وصف املالزم يعين ألن كل حالل طيب أو املعىن حالال طيبا يف كسبه فاملعىن أنه 

ذاته طيب كسبه ؟ الثاين أوىل ألنه إذا دار األمر بني أ، يكون الكالم مؤسسا أو مؤكدا فحمله على أن  حالل يف

أي  (( واتقوا اهللا ))أي من حيث الكسب ؛  (( طيبا ))أحله اهللا ،  (( حالال ))يكون مؤسسا أوىل ؛ فنقول 

وجل  ى التقوى أي مادمتم مؤمنني باهللا عزإلزموا تقوى اهللا عزوجل الذي أنتم به مؤمنون ، هذا من باب احلث عل

مجلة امسية تدل على الثبوت يعين أنه قد تقابل عندكم اإلميان  (( الذي أنتم به مؤمنون ))فاتقوه ؛ ويف قوله: 

(( يف هاتني اآليتني فوائد ؛ منها: النهي عن حترمي طيبات ما أحل اهللا ؛ لقوله:  باهللا فإذا كان كذلك فاتقوا اهللا .

وهذا التحرمي هل يعم األقسام الثالثة اليت ذكرناها  .يها الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل اهللا لكم )) يا أ

؟ نعم يعمها لكن بعضها أشد من بعض ؛ فالتحرمي اإلنشائي أشدها ألنه مشارك هللا يف حكمه والتحرمي اخلربي 



 وعاتب النيب عليه الصالة والسالم عليه يف قوله:  ى عنهحمرم ألنه كذب ؛ والتحرمي االمتناعي أيضا حمرم ألن اهللا

( من كان حالفا باهللا وألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال:  (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اهللا لك ))

ومن فوائدها: النهي عن العدوان يعين االعتداء ؛ يف حق من ؟ يف حق اهللا ويف  . فليحلف باهللا أو ليصمت )

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن حترمي ما أحل اهللا من باب العدوان ؛ ألن اهللا قال: ال حترموا وال تعتدوا  العباد . حق

وأيهما أشد أن حيرم احلالل أو أن حيلل احلرام ؟ أن حيرم احلالل ألن  ، وهو إشارة إىل أن هذا من باب العدوان .

وحتليل احلرام إن قدر أنه حرام بناء على األصل ، األصل األشياء  حترمي احلالل تضييق على عباد اهللا بدون علم ،

اإلشارة إىل منة اهللا تبارك ومن فوائدها:  الشرائع فاألصل فيها احلظر .أيش ؟ احلل ، األصل يف األشياء احلل إال 

رم علينا ، حلرم ولو شاء اهللا عزوجل حل(( طيبات ما أحل اهللا لكم )) وتعاىل على عباده فيما أحل له ؛ لقوله: 

(( فبظلم من الذين هادوا حرمنا علينا طيبات ما أحلت لنا كما حرم على بين إسرائيل حيث قال عزوجل: 

يعين بسبب ظلمهم وعصيام حرم اهللا عليهم الطيبات ؛ وحترمي الطيبات الشرعي  عليهم طيبات أحلت لهم ))

ان قد حيرم الطيبات حترميا قدريا ملعصيته ، مثل أن بسبب الظلم مثله التحرمي القدري بسبب الظلم فإن اإلنس

يكون رجل إذا أكل اللحم تأثر ، مرض ؛ هذا يعين أنه جيب على أن جيتنب أكل اللحم ، وهذا حترمي شرعي أو 

قدري ؟ قدري ؛ إنسان عنده مرض سكر إذا أكل احللو ازداد عليه السكر وآمله ؛ جيتنب السكر هذا حترمي أيش 

تظن أن التحرمي بسبب املعاصي هو التحرمي الشرعي فقط بل حترمي القدري ؛ ومن التحرمي القدري  ؟ قدري ؛ فال

(( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ؟ أن مينع اهللا نبات األرض بسبب املعاصي كما قال اهللا عزوجل: 

(( عزوجل ؛ لقوله: احملبة هللا ومن فوائدها: إثبات  . أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ))

فإن قال قائل: هذا نفي وليس بإثبات ؟ قلنا نفيه حمبة املعتدي يدل على ثبوت  . إن اهللا ال يحب المعتدين ))

أصل احملبة ، ولو كان ال حيب مطلقا مل يكن لنفي حمبة املعتدين فائدة ألنه أصال ال حيبه ؛ والذين قالوا إن اهللا ال 

بة لكن حرفوها ؛ ففي اآلية إذا رد على منكري حمبة اهللا عزوجل ؛ مثل من ؟ األشاعرة ـ الذين حيب مل ينكروا احمل

هم أقرب أهل التعطيل ألهل السنة ـ ينكرون حمبة اهللا ، يقولون إن اهللا ال حيب أحد ، ال حيب وال الرسول ؟ قالوا 

نعم لكن زاد ثوابه ألن احملبة هي الثواب أو إرادة وال الرسول ؛ أليس رسول اهللا قال إن اهللا اختذين خليال ؟ قالوا 

الثواب ، فسروها باإلرادة ألم يثبتون اإلرادة ؛ واحلقيقة أننا نسأل اهللا هلم العفو وأن يهدي أحياءهم أم حرموا 

ه يعلم أن لذة حمبة اهللا عزوجل ، اإلنسان إذا شعر بأن اهللا حيبه يفرح ويزداد يف حمبة الطاعات وكراهة املعاصي ألن

ربه عزوجل حيبه من فوق سبع مسوات ؛ وإذا كان معىن يثيبه فهو يثيب أي واحد من العباد ممن يستحق الثواب ؛ 

فحرموا لذة حمبة اهللا ألم أنكروها ؛ إذا املهم أن يف اآلية إثبات احملبة وإذا قال قائل: ما طريقها ؟ قلنا ألن نفيها 



نظري  ذ لو مل يكن أصلها ثابتا مل يكن فائدة بنفيها عن املعتدين ؛ وهذاعن املعتدين يدل على ثبوت أصلها إ

(( كال إنهم عن استدالل الشافعي رمحه اهللا على رؤية اهللا يف نفي الرؤية عن الفجار حيث قال اهللا عزوجل: 

عن قال: لو كانت اخلالئق حمجوبة عن اهللا كلها مل يكن يف نفي حجب الرؤية  ربهم يومئذ لمحجوبون ))

ومن فوائد اآلية اليت تليها: أمر اإلنسان باألكل  الفجار فائدة ، نفي الرؤية عن الفجار دليل على إثباا لألبرار .

مما رزق اهللا ؛ ضده عدم األكل؛ عدم األكل مما رزق اهللا ثالثة أقسام ؛ األول: أن يرتك األكل مع خوف اهلالك 

إذا مل يأكل ، فهنا ترك األكل حرام ألنه جيب على اإلنسان أن يوقض نفسه ؛ وذا نعرف سفه أولئك الذين 

الطعام نعرف سفههم يف عقوهلم وضالهلم يف دينهم ، بعضهم يضرب عن الطعام حىت حيمل إىل يضربون عن 

املستشفى كامليت ، هذا حرام الشك يف هذا ؛ وإذا كان ليس فيه ضروري األكل لكنه حيتاج لألكل لتقوية البدن 

نع نفسك ؛ والثالث: ، فهنا األكل مستحب ، مستحب ألنه لو ترك األكل مل يهلك لكنه يف حاجة نقول ال مت

أن يرتك األكل تنزها ، فهذا ينهى عنه ويقال كل ما أباح اهللا لك ؛ بعض الناس ال يأكل من طيب الكالم تزهدا 

وهو معه فماذا نقول عنه ؟ نقول هذا خطأ ، أفضل اخللق حممد عليه الصالة والسالم كان خيتار الطيب من 

الرديء ؟ بلى ؛ ومع ذلك منعهم وقال أليش يل بالطيب ؛ بل الطعام ،جاءوا له بالتمر الطيب بدل التمر 

تورعا وتزهدا نقول ال ، أنت أرشدهم إىل أن يأتوا بالطيب لكن بطريق مباح ؛ فتنزه بعض الناس عن الطيبات 

ة ؛ اآلن جمانب الورع ألن الورع اتباع الشرع ؛ الزهد ترك ما ال ينفع يف اآلخرة ، واتباع الشرع مما ينفع يف اآلخر 

فأنت اآلن ال زاهد وال ورع ؛ نعم لو فرض أن اإلنسان بصفة خاصة جيزم النفس أنه لو اختار الطيبات حلصل 

األشر والبطر ؛ فهنا قد نقول اترك الطيبات لئال و... ؛ لكننا نعاجله بعالج آخر نقول ال جيوز أن حيملك التمتع 

حيملك نقول اآلن ترتك ألن حقيقة بعض الناس إذا لبس  بنعم اهللا على األشر والبطر ؛ فإن عجزت وأبيت إال أن

زين ، الغطرة زينة انتفخ وصار فيه علو واستكبار ؛ هذا نقول له اترك هذا أو ال ؟ نقول اتركها ، لزينة ، ثياب ا

اترك  بينما نقول ال يتكرب لكنه يقول أنا عجز ، نأمره أوال أن ال يتكرب لكن إذا قال أنا أعجز ، نقول: احلمد هللا

هذه ملن ال يتكرب إذا لبسها ؛ ولكن هذا عالج خاص كما أننا نعاجل اإلنسان الذي يتأثر بأكل الطيبات من 

ومن فوائدها: أنه جيب على اإلنسان أن يكون مأكله طيبا ؛  جهة أخرى فنقول اتركها ودعها ملن ال يتأثر ا .

يف ذاته حالال يعين مثال كسب دراهم ، الدراهم األصل فالكسب احلرام وإن كان  (( حالال طيبا ))لقوله تعاىل: 

فيها أا اكتساب حالل فإذا كسبها حبرام قلنا هي حرام عليك حيرم عليك أن تأكل منها ؛ ملاذا ؟ ألا ليست 

قوله: بطيب  ( من تصدق بطيب وال يقبل اهللا إال الطيب )طيبة ؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

طيب إذا كان املال حمرما لكسب فهل حيل لغري  بطيب يف كسبه ويف ذاته فإن اهللا يقبل هذه الصدقة .يعين 



اجلواب نعم ، وهذه القاعدة دل عليها أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  الكاسب إذا اكتسبه بطريق مباح ؟

ه ألنه يأكل بطريق مباح باإلذن أذن أكل من طعام اليهود وهم معروفون بأكل الربا والسحت والرشوة ، وأكل من

له يف ذلك أو أهدي إليه ؛ إال إذا علمت أن هذا املال هو عني مال رجل آخر كالسارق إذا سرق شاة وذحبها 

 يعين ال جيوز لك من حيث أن العينه ةلك ضيافة وأنت تعرف أنه سرقها ؛ فهنا ال جيوز لك أن تأكلها ألا حمرم

لعني ، مل ميلكها فال جيوز أن تأكلها ؛ لكن لو يدعوك إىل وليمة من عرف بأن ماله  هذا الكاسب مل ميلكها با

كله حرام ، اكتسبه عن طريق الربا الصريح أو عن طريقا الربا الذي اختذ باحليلة فهل لك أن تأكل منه ؟ نعم يل 

سببا لتوبته فحينئذ ال أن آكل منه ؛ إال إذا علمت أنين إذا امتنعت من إجابة دعوته وأكل طعامه صار ذلك 

جيوز أن أجيبه وال جيوز أن آكل من طعامه ألنه إذا ... الناس فت ... فال جييبون دعوته وال يأكلون طعامه 

باهللا عزوجل مستلزم لتقواه ؛ لقوله: ومن فوائدها: أن اإلميان  بشكل أن هذا سيؤثر عليه إال أن يكون قلبه ميتا .

أي فإلميانكم يلزمكم التقوى ؛ فاإلميان احلقيقي مستلزم للتقوى فمن قال  ؤمنون ))(( واتقوا اهللا الذي أنتم به م

فإن قال قائل: إنه يفعل املعاصي  إنه مؤمن ولكنه مل يتق اهللا فهو إما فاقد اإلميان بالكلية وإما ناقص اإلميان .

وى هاهنا ، التقوى هاهنا ، وإذا قيل له: يا فالن اتق اهللا ال تعص ذلك ، قام يضرب على صدره ويقول: التق

التقوى هاهنا ؛ ماذا نقول له ؟ نقول هذا كالم الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم الشك فيه وليس عندنا يف هذا 

شك ؛ ولكن لو اتقى ما هاهنا التقت اليد والرجل والعني واللسان ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول: 

ا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب ( أال وإن في الجسد مضغة إذ

(( ال يؤاخذكم اهللا باللغو في قال اهللا تبارك وتعاىل:   فلو كان فيما هاهنا تقوى لظهر ذلك على جوارحه .) 

أيمانكم ولكن يؤاخكم بما عقدتم األيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو  

هم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم  كسوت

(( باللغو في أي ال يعاقبكم وال حياسبكم  (( ال يؤاخذكم )) . كذلك يبين اهللا لكم آياته لعلكم تشكرون ))

وقد ذكرنا أن من طرق  األيمان ))(( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اللغو ما مل يقصد بدليل قوله:  أيمانكم ))

التفسري أن تقابل الكلمة إذا كانت خفية بشيء واضح فيتبني معناها مبا قوبل ، وذكرنا على هذا مثاال وهو قوله 

(( أو فإن " ثباتا " ال يفهم معناها بسرعة لكن إذا قارنتها باملقابل  (( فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ))تعاىل: 

إذا  (( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ))أي فراد متفرقني ؛ هنا قال:  (( ثبات ))تبني أن معىن  )انفروا جميعا )

اللغو هو الذي ال يقصد بأن جيري على اللسان بدون قصد ، وهذا يقع كثريا ، يقول لك صاحبك: أتريد أن 

الن ، تقول ال واهللا ال أسلم نذهب إىل فالن ؟ تقول ال واهللا ال أريد الذهاب إليه ؛ أو يقول: اذهب فسلم على ف



، على سبيل اللغو ال القسم ؛ فهذا على سبيل اللغو ال يرتتب عليه احلكم وألن هذا أيضا من األشياء اليت قد 

أي بالذي  (( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم )) مجع ميني وهو احللف . (( في أيمانكم ))وقوله:  يشق جتنبها .

واملعىن واحد أي مبا نويتم عقده من  )) (( عقدتم و  (( عاقدتم ))ءات: عقدمت ؛ ويف هذه الكلمة ثالث قرا

فكفارته إذا حلفتم أو إذا حلفتم وحنثتم ؟ الثاين يعين أن يف اآلية  (( فكفارته إطعام عشرة مساكين )) األميان .

ني ، وأطلق اهللا شيئا حمذوفا ، فكفارته إن حنثتم فيه أي اليت تكفره وال يقع فيه مؤاخذة إطعام عشرة مساك

اإلطعام فريجع يف ذلك إىل العرف ؛ ألن لدينا قاعدة وهي: أن ما جاء مطلقا يف الكتاب والسنة فإنه حيمل على 

مجع مسكني وهو الذي ال جيد كفايته ؛ ومسي مسكينا ألن  (( عشرة مساكين ))العرف ، على عرف الناس ؛ 

شخصية يقابل الناس ويتكلم معهم ويأكل منهم ويرد ؛  الفقر أسكنه ألن العادة من الغين يكنون نشيطا له

أي ال من  (( من أوسط ما تطعمون أهليكم )) والغالب على الفقري العكس ؛ فلذلك مسي الفقري مسكينا .

   (( إطعام ))معطوف على  (( أو كسوتهم ))ه وال من أبدئه ، من الوسط ؛ وقوله: أجود



والكسوة ما يسكوا به اإلنسان بدنه ؛  (( أو كسوتهم ))؛  (( أو كسوتهم )) معطوف على (( إطعام ))وقوله: 

وختتلف الكسوة باختالف األزمان والبلدان واألحوال ؛ ولذلك ترون يف مواسم احلج والعمرة اختالفا كبريا لكسوة 

الناس ؛ فريجع يف هذا إىل العرف ، ففي بالدنا هذه الكسوة عبارة عن قميص وسروال وغطرة ، هذه كسوة وإن 

ومل يقيد من أوسط ما تكسون فيؤخذ مبا يعد   (( أو كسوتهم ))وة ناقصة ؛ وقوله: نقص شيء من ذلك فالكس

، ومسي العتق حتريرا ألن الرقيق يتحرر به من امللك ملك سيده الذي أي عتقها  (( أو تحرير رقبة )) كسوة .

لوجدت يف الغالب يفرض عليه أن يكون عبدا مطيقا ؛ ويف اآلية الرتقي من األسهل إىل األشد ؛ ألنك لو نظرت 

أي فمن مل جيد اإلطعام أو  (( فمن لم يجد )) أن اإلطعام أسهل من الكسوة وأن الكسوة أسهل من العتق .

الكسوة أو العتق أو وجد لكن مل جيد من يطعمهم أو يكسوهم أو يعتقهم بأن يكون اتمع غنيا ، كلهم أغنياء 

فإنه يعدل إىل الرابع من أصناف الكفارة وهي صيام ثالثة أيام ،  ال جيد فيهم فقريا ومل يوجد أرقاء ميكن إعتاقهم

صيام ثالثة أيام مطلقا مل يقيده اهللا عزوجل بالتتابع ؛ والصيام إذا أطلق فهو مطلق ال يشرتط فيه التتابع ، ودليل 

شهرين متتابعين  (( فمن لم يستطع فصيامذلك أن اهللا إذا أراد أن يكون الصوم متتابعا قيده كما يف آية الظهار 

فإذا أطلق فإنه ال جيب فيه التتابع ؛ لكن قد  (( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ))وكان يف آية القتل  ))

ورد يف قراءة عبد اهللا بن مسعود اشرتاط التتابع فقرأ ـ رضي اهللا عنه ـ : فصيام ثالثة أيام متتابعة ؛ وعلى هذا 

" ذلك " املشار إليه هذه األربعة وهي:  (( ذلك كفارة أيمانكم ))يدة ذه . فتكون قراءة عبد اهللا بن مسعود مق

حترير رقبة ، أو صيام ثالثة أيام على حسب ما جاء يف اآلية من ترتيب أو  ، أو حترير رقبة، إطعام عشرة مساكني 

فإنه ال شيء عليكم ؛ فإذا  يعين إذا حلفتم وحنثتم ؛ أما إذا مل حتنثوا (( كفارة أيمانكم إذا حلفتم )) وتشريع .

(( قال:  حلف اإلنسان أو ال يفعل شيئا ومل يفعله فال شيء عليه ؛ أو أن يفعل شيئا ففعله فال شيء عليه .

هلا ثالثة معاين ؛ املعىن األول: احفظوها من احلنث أي حافظوا على أن ال حتنثوا ؛ الثاين:  واحفظوا أيمانكم ))

احللف ، ال جتعلوه رخيصا كل شيء حتلف عليه ، فال حتلفوا إال إذا دعت احلاجة  احفظوا أميانكم أي ال تكثروا

أو الضرورة لذلك ؛ الثالث: احفظوها ألن ال تدعوا الكفارة عنه ؛ وهذه املعاين الثالثة صحيحة وال مناف 

ل ذلك البيان ؛ أي مث (( كذلك يبين اهللا لكم آياته )) ، (( كذلك )) لبعضها بعضا فتكون اآلية شاملة هلا .

وعليه فتكون الكاف مفعوال مطلقا ألنه أضيف إىل املصدر أي مثل ذلك البيان يبني اهللا لكم آياته ؛ واملراد 

باآليات هنا اآليات الشرعية ألن السياق يدل عليه ؛ والشك أن اهللا بني لنا اآليات الشرعية واآليات الكونية 

  . ( وفي األرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفال تبصرون ))(ففي خملوقات آيات عظيمة كما قال عزوجل: 



لعل للتعليل أي ألجل أن تشكروا اهللا عزوجل على بيان اآليات ؛ والشكر هو القيام  (( لعلكم تشكرون ))

فيشمل القيام بطاعة املنعم فيما يقال ، والقيام بطاعة بطاعة املنعم ، هذا أمجع ما قيل فيه ، هذا هو الشكر 

م فيما يفعل ، والقيام بطاعة املنعم فيما يعتقد ؛ فيكون حمل الشكر ثالثة: القلب، اللسان ، واجلوارح ؛ وعلى املنع

  هذا قول الشاعر: 

   أفادتكم النعماء مني ثالثة    يدي ولساني والضمير المحجبا                    

(( ال يؤاخذكم اهللا باللغو هذه أوسع آية فيما يتعلق باألميان وإال فقد جاء يف البقرة ما يشاها مثل قوله تعاىل: 

يف اآلية فوائد   لكن هذه اآلية مفصلة . في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واهللا غفور حليم ))

ن اللغو يف األميان ؛ وذلك لكثرة تكرارها ومشقة كثرية ؛ أوال: سعة حلم اهللا وعفوه حيث نفى أن يؤاخذ ع

ز منها ؛ وهذا بناء على أيش ؟ على أن املراد ا األميان اليت ال تقصد واليت تكون يف ... احلديث ؛ وقال التحر 

بعض أهل العلم: من اللغو يف األميان أن حيلف على شيء ماض يظنه واقعا ومل يقع مثل أن يقول: واهللا لقد قدم 

البلد أمس ؛ بناء على أيش ؟ بناء على أنه رأى رجال يشبهه فظنه إياه ؛ فأسم أنه قدم ومل يقدم ؛ لكن  فالن

الصواب خالف ذلك وأن هذا ليس من اللغو ألن هذا قصد العقد حلف وأقسم ؛ قيل: ال مل يأت رجل ؛ قال: 

حلف على ما يف ظنه وهو واقع ؛ هو واهللا لقد جاء ، واهللا لقد رأيته ؛ لكن هذا مما ال حنث فيه ألن الرجل 

يقول الزلت أظن هذا ؛ فهو حلف على ما ظنه ؛ وهلذا التعليل ال يفرق على القول الصحيح بني املاضي 

واملستقبل ؛ املستقبل مثل أن يقول: واهللا ليقدمن زيد غدا ؛ بناء على ما مسعه من األخبار أو ما مسعه من نقطه 

، فهذا ال حنث عليه مع أنه عاقد وحالف قدمن زيد غدا ؛ فمضى الغد ومل يقدم أنه سيقدم غدا فقال: واهللا لي

لكن نقول الرجل حلف على ما يف ظنه وهو يقول ال أزال أظن هذا حىت لو انتهى الغد ومل يأت فأنا على ظين ؛ 

هللا ليقدمن وكان الواقع يكون على خالف ظين هذا ليس إيل وليس من فعلي وال من تصريف ؛ ولذلك لو قال: وا

زيد غدا ، بناء على أنه سيلزمه بالقدوم ومل يقدم فإنه حينث ؛ واضح ؟ إذا القول الراجح أن اليمني اليت حيلفها 

ومن فوائدها: أن العربة على ما يف القلوب ؛  على ظنه ليست من لغو األميان  وإمنا لغو اليمني ما ال يقصد .

: ( إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ) وينبين عليه مسائل  وهذا كقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

(( ولكن يؤاخذكم بما كثرية يف األميان والطالق والبيوع وغريها ؛ الدليل على أن العربة مبا يف القلوب قوله: 

يمني إال إذا  ومن فوائدها: أنه ال حنث يف ال (( بما كسبت قلوبكم ))ويف سورة البقرة :  عقدتم األيمان ))

يقصد العقد ما كانت منعقدة ؛ قال العلماء واملنعقدة هي اليت يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن ؛ فإذا مل 

هي لغو ؛ وإذا عقدها على ماض فإنه ال خيلو من ثالثة أقسام ؛ إما أن يعقدها على أمر ماض متيقن ؛ فهذا ال 



أن يقول: واهللا لقد نزل املطر أمس على بلدنا وهو يعلم أنه نزل شيء عليه لكنه ال ينبغي إال عند احلاجة ، مثل 

، هذا جائز أو غري جائز ؟ جائز لكن أوىل أن ال يفعل إال حلاجة ؛ الثاين: أن يقصد عقدها على ماض يعلم أنه  

: واهللا لقد صليت أمس يف مسجد احلرام ، وهو مل يصل ؛ هذا الشك أنه كاذب ؛ فهذه حرام ، مثل أن يقول

مث ؛ ألنه مجع بني إمثني ؛ اإلمث األول: الكذب ، واإلمث الثاين: ... باليمني باهللا عزوجل ؛ واليمني كما نعلم آ

مجيعا هو تأكيد الشيء بذكر املعظم ؛ لكن هل هذه ميني الغموس أو ميني الغموس ما تتضمن أكل املال بالباطل 

 كاذبة على ماض فهي ميني الغموس ؛ والشك أن أو االعتداء على الغري؟ على املذهب األول ، أن كل ميني

اليمني على أمر ماضي وهو يعلم أنه كاذب الشك أا حمرمة وأشد مما لو أخرب بدون ميني ؛ ولكن الذي يظهر 

أن اليمني الغموس هي اليت حيلف ا اإلنسان فاجرا ليقتطع ا ماال امرئ مسلم ؛ مثاله: أن يدعي على شخص 

لف  ويقيم شاهدا شاهد زور وحيلف ؛ فهنا يقدم له باأللف ؛ هذه اليمني يسميها ميني بأن يف ذمته له أ

الغموس ألنه اقتطع ا مال امرئ مسلم أو جيحد ا مال امرئ مسلم مثل أن يبدأ عليه بألف  ويقول أبدا 

س هي اليت يقتطع ا ليس لك عندي شيء وحيلف على هذا ؛ فهذه ميني الغموس ؛ فالراجح أن اليمني الغمو 

وليس بواقع فهذه يسميها القسم الثالث من احللف املاضي: أن حيلف على ماضي يظنه واقعا  مال امرئ مسلم .

الفقهاء فقهائنا رمحهم اهللا لغو اليمني يعين جيعلوا من لغو اليمني والصحيح أا ليست من لغو اليمني وإمنا هي 

على ظنه وهو ال يزال على ظنه ؛ ولكن مع ذلك األوىل أن ال حيلف على  من اليمني اليت برأ فيها ألنه حلف

؟ املستحيل ،  حلاجة إىل ذلك ؛ قلنا اليت قصد على أمر مستقبل ممكن ، ماذاشيء بناء على ظن إال إذا دعت ا

املستحيل هذا ال تنعقد عليه اليمني ألنه إذا كان على إجياده ماذا نقول له ؟ نقول إذا كان على إجياده نقول هذا 

غري ممكن فيحنث يف احلال وجتب الكفارة ألنه ال ميكن أن يوجده وإن كان على عدمه فهو ليس فيه كفارة ألنه 

شيء  لف على املستحيل ال كفارة فيه مطلقا ؛ ألن كونه حيلف علىهو الواقع ؛ وقال بعض أهل العلم إن احل

هل يشرتط أن يكون باختياره أي أنه حيلف خمتارا ؟ اجلواب نعم  ؛ يف علينا أشياء: يستحيل وجوده هذا لغو فال 

ليمني ، يشرتط أن يكون حلفه باختياره ؛ فإن أكره على اليمني مل تنعقد اليمني ولكن هنا نسأل لو أكره على ا

فحلف قاصدا اليمني يعين هو إذا أكره وحلف إما أن يقصد باليمني دفع اإلكراه أو يقصد اليمني لكنه مكره 

عليه ، هاتان مسألتان ، أحيانا حيلف ليدفع اإلكراه عن النفس ويتخلص من العدوان املعتدي ؛ وأحيانا حيلف 

اإلكراه فالشك أنه ال حنث عليه ألنه مل يقصد اليمني يقصد اليمني لكنه محله عليها اإلكراه ؛ أما إذا قصد دفع 

... إليه فهذا ، ما قصد اليمني أصال ، قصد اخلالص من هذا  الذي أكرهه ؛ أما إذا حلف يقصد اليمني لكن 

فيه خالف ؛ والصواب أنه فعل األول ، السيما إذا وقع من شخص عامي ، العامي إذا أكره على شيء فعله وال 



نه لدفع اإلكراه أو ألنه أكره إليه ؛ ألن هذه إن وقعت إمنا تقع لطالب علم يفهم ؛ فالصواب أن خيطر بباله أ

هل يشرتط أن يكون مكلفا أو ال  املكره ال تنعقد ميينه صواب نوى بذلك دفع اإلكراه أو عقد اليمني باإلكراه .

شيء ال بأصل الشرع وال بإلزام نفسه يشرتط ؟ الصواب أنه يشرتط أن يكون مكلفا ؛ ألن غري املكلف ال يلزمه 

( رفع القلم عن ثالث وهلذا ال ينعقد منه النذر ، غري مكلف ، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: 

واشرتاه هل حينث أوال حينث ؟ ال حينث ألن  وات أن ال يشرتي شيئا معينا فباعهفلو حلف من له عشر سن ... )

حلف وهو مكلف بالغ مث حنث وهو غري مكلف حينث أو ال ؟ ال حينث ، ليس عليه ولو  ميينه غري منعقد .

شيء ؟ نعم ؛ هل يتصور ؟ عاقل جين ؛ إذا اليمني ال تنعقد من غري البالغ العاقل ألنه غري مكلف واليمني فيها 

يه مسائل من أمهها ما يقع  ومن فوائدها: ما أشرنا إليه أوال وهو اعتبار النية والقصد ، وهذا ينبين عل نوع إلزامي .

، يطلق الرجل زوجته بناء على أا تكلم الرجال بغري حاجة ، مث يتبني أا تكلمت أقارا ، حمارمها ؛ فهنا كثريا 

أن أمريه ظامل فيقول ما يل  ألنه يعتقدحيلف الرجل أن ال يقدم هذا البلد  الطالق يقع أو ال يقع ؟ ال يقع .

بني أن أمريه ليس بظامل فهل عليه شيء ؟ ال، ألنه إمنا حلف على نية أن هذا الوصف هو ولألمري الظامل ، مث يت

ومن فوائدها: أنه  . ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األيمان ))(( الذي مينعه من دخول البلد ، وقد قال اهللا تعاىل: 

ال يف مقابلة ذنب أو ما شبهه ؛ وهلذا والكفارة ال تكون إ (( فكفارته ))؛ لقوله تعاىل:  إال إذا كان خريا ال ينبغي

ومن فوائدها: إن كفارة اليمني على التخيري يف أشياء ثالثة: إطعام  (( واحفظوا أيمانكم )) .قال يف آخر اآلية: 

املساكني ، وكسوم ، وعتق رقبة ؛ هذا على التخيري ؛ فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام ؛ وما اشتهر عند العوام من 

ليمني هي الصيام فخطأ ينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس أن الصيام ال جيوز ملن يقدر على واحد من أن كفارة ا

ومن فوائدها: أن اإلطعام مطلق ال يشرتط فيه التمليك ؛ ألن اهللا مل يقل: فللمساكني ، لو  الثالثة اليت قبلها .

لكن هنا قال:  (( إنما الصدقات للفقراء ... ))قال: فللمساكني لكان يشرتط فيه التمليك كما قال يف الزكاة: 

إطعام عشرة ؛ فإذا كان إطعام العشرة فما حيصل به اإلطعام كاف فلو غدا املساكني أو عشاهم أجزأه بالشك ؛ 

فإن أعطاهم شيئا يطعموم بأنفسهم أي يصنعونه بأنفسهم فهل  ألنه يصدق عليهم صدقا تاما أنه أطعمهم .

ر أنه جيزئ ؛ ألنه إذا أعطاهم مثال ما يكفيهم من حب وحلم وما أشبه ذلك مما يطعم به جيزئ أو ال ؟ الظاه

ومن فوائدها: أنه لو أطعم من يأكل الطعام ولو كان صغريا   احلب فإنه يصدق عليه أنه أطعم عشرة مساكني .

زئ أن يطعمه حليبا فإن كان صغريا املسكني ال يأكل الطعام فهل جي (( إطعام عشرة مساكين ))كفى ؛ لقوله: 

وإذا قال قائل: وإذا مل أجد عشرة مساكني ، مل أجد يف البلد إال مخسة  . ؟ ال ؛ ألن هذا خالف ظاهر اللفظ

يعود إىل ما سبق ،  ))(( فمن لم يجد فهل أعدل إىل الصيام أو أكرر على مخسة ؟ فيه احتمال ؛ ألن قوله: 



وحيتمل أن  (( فصيام ثالثة أيام ))أي مل جيد عشرة  د ))(( فمن لم يجوالذي سبق كم من عدد ؟ عشرة ، 

ومن فوائدها: أن هللا تعاىل  يقال: مادام وجد املساكني فإنه يكرر عليهم اإلطعام فإذا وجد مخسة يكرر مرتني .

الفرق كبريا ؛  حكمة فيما يشرع لعباده ؛ ألنك لو قارنت بني إطعام عشرة مساكني وكسوم وعتق رقبة لوجدت

هللا احلكمة فيما يشرع فال ميكن أن يعرتض معرتض فيقول ملاذا مل يكونوا عشرين ؟ ملاذا مل يكونوا ثالثة   لكن

كالصيام مثال ؟ بأن نقول هذا حكم اهللا عزوجل وهذا من األمور التعبدية يعين تقدير من يعطون من الكفارات 

لواجب على اإلنسان يكون وسطا ؛ فالزكاة ومن فوائدها: أن ا أمر تعبدي ال مدخل لعقل فيه كعدد الصلوات .

ويتفرع على هذه الفائدة  الواجب مثال على صاحب الغنم ؟ الوسط ؛ الزكاة يف الثمار الواجب الوسط .

ال على من جيب عليه وال على من جيب له ؛ وهذا الشك أنه  لة اإلسالم بأن الوسط ليس فيه ,العظيمة: عدا

ومن  يتم لو أطعمهم من أعلى ما يكون أجيوز أو ال ؟ جيوز ؛ ألن هذا أكمل .فإن قال قائل: أرأ من العدالة .

يعين كأن هذا أمر مقرر أن (( من أوسط ما تطعمون أهليكم ))  فوائدها: وجوب اإلنفاق على األهل؛ لقوله:

قوامون  (( الرجالالرجل يطعم أهله ، وهذا الشك أنه جيب على الرجل أن ينفق على أهله ، قال اهللا تعاىل: 

ومن فوائدها: أن الكسوة مطلقة  .على النساء بما فضل اهللا بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )) 

هل  .أيضا كاإلطعام ، فما مسي كسوة حصل به ؛ وهذا خيتلف اختالف األحوال واألزمان واألماكن واألمم 

اهرة ؛ ألن يف اإلطعام كسوة الباطن ويف الكسوة  ميكن أن نقول: فيها أيضا مناسبة بني الكسوتني: الباطنة ، والظ

(( إن لك أن ال تجوع فيها وال تعرى كسوة الظاهر ؟ ميكن أن نقول هذا ألن اهللا تعاىل قال آلدم عليه السالم: 

الظمأ (( وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى )) خلو املعدة ، والعري عري الظاهر ، قال: اجلوع عري الباطن  ))

حرارة الظاهر ؛ وقد يتبادر إىل األذهان الضعيفة أن يكون القول أال جتوع فيها  (( وال تضحى ))حرارة الباطن 

وال تظمى وال تعرى وال تضحى ؛ ألن العري يكشف البدن من الشمس والكسوة تسرته ؛ لكن البالغة العظيمة 

  فيما جاء به القرآن .

  بغري اهللا تعاىل ؟هل ينعقد اليمني باحللف  السائل :

( من ال، احللف بغري اهللا مل ينعقد أصال ، ال ينعقد أصال ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال:  الشيخ :

  واحللف بغري اهللا ليس عليه أمر اهللا ورسوله . عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد )

  ؟   " يدي ولساني والضمير المحجباأفادتكم النعماء مني ثالثة    " ما معىن قول الشاعر السائل :

  . يدي ولساين والضمري احملجبا  :ال، ثالثة يعين أنكم ملكتم ثالثة منه الشيخ :



ال ال ، أفادتكم يعين أنكم ملكتم هذا ، ملكتم قليب وقويل وعملي ، واضح ، املعىن هو يؤيده والضمري  الشيخ :

نعمائكم هذه ملكتم ا فؤادي ولساين فصار يثين  احملجبا بالنصب ؛ الشاعر يقول خياطب من خياطب إن

األعمال ؛ أي لكن هؤالء ملكوه بذلك ، ملكوا هذه الثالثة بأخدمكم اجلوارح عليكم كأنكم أسياده ؛ وكذلك 

ال إشكال يف املوضوع من جهة املعىن ؛ أما من جهة اللفظ فقوله " والضمري احملجبا " يؤيد  ، هو هذا املعىن وأما

  أن يكون بالنصب .

؛  (( ال يؤاخذكم اهللا باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األيمان ... ))قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

   هل فيها حذف ؟ (( وكفارته إطعام ))فيها قراءات قوله: 

  هل مقيد بكمية أو بنوع معني ؟ (( إطعام عشرة مساكين ))قوله:  الشيخ :

  غري مقيد ؛  الطالب :

  هذا ليس قيد ؟  (( من أوسط ما تطعمون أهليكم ))طيب  الشيخ :

  بأنه من أوسط ما نطعم أهلينا . الطالب :

  هل يلزم يف اإلطعام أن منلكهم إياه ؟  الشيخ :

  الراجح ؛ ال يلزم على القول الطالب :

  بل إطعامهم مطبوخا أوىل من متليكهم ملوافقته ظاهر اآلية .  الشيخ :

  جيد أيش ؟  (( فمن لم يجد ))قوله:  الشيخ :

  من مل جيد طعام أو مل جيد ؛  الطالب :

متام يعين تشمل من مل جيد من يطعم أو يكسوا أو يعتق ، ومن ليس عنده شيء يطعم به ويكسوا ويعتق  الشيخ :

.  

  متتابعة ؟ صيامهل ال شيخ :ال

   ليست متتابعة إال على قراءة ابن مسعود ؛  الطالب :

  ملاذا مل نقل إا مقيدة وإن مل تقيد ؟  الشيخ :

  ألن اهللا لو أراد التتابع لذكر ؛  الطالب :

  لكن نقول إن قراءة ابن مسعود رضي اهللا عنه نقيدها . الشيخ :

  ؟ أيمانكم ))(( واحفظوا ما معىن قوله:  الشيخ :

  احفظوها من احلنث ،  الطالب :



  هذه واحدة ؛  الشيخ :

  الثانية أي ال تكثروا األميان إال عند احلاجة ؛  الطالب :

  يعين إذا كانت حاجة فتكثر ؟  الشيخ :

  الثالث :  الشيخ :

  ال تدعوا الكفارة عنها . الطالب :

البد من إطعام هذا العدد أي عشرة ، وكسوم ؛ فإذا كرر ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه  نرجع إىل الفوائد ؟ 

؛ هذا وقد قال  الطعام على واحد عشرة أيام مل جيزئ ألن اهللا نص على العدد فيجب اتباع ما نص اهللا عليه

إنه قد يعني املدفوع إليه أو املعطى دون املدفوع كما يف هذه اآلية ، املطعمون كم ؟ عشرة ؛  العلماء رحم اهللا

غري مقيد ، ما يقال صاع أو مد ؛ وقد يقيد املعطى يعين املدفوع دون املدفوع إليه كما يف زكاة الفطر  إلطعام ؟وا

من رمضان فإن املدفوع مقيد كم ؟ صاع من طعام ؛ واملدفوع إليه مل يقيد ؛ وهلذا جيوز أن تعطي صاع من الزكاة 

لث أن يقدر املدفوع واملدفوع إليه كما يف فدية األذى فإن ؛ وجيوز أن تعطي فطرا لواحد ؛ القسم الثا لعدة فقراء

( تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال لكعب بن عجرة رضي اهللا عنه: 

ومن فوائدها: أن كفارة اليمني ال تعطى للمؤلفة قلوم وال تعطى للغارمني  فقيد املدفوع واملدفوع إليه . صاع )

ومن فوائدها: متام  . وإمنا هي إطعام املساكني كما نقول ذلك أيضا يف زكاة الفطر فإا ال تدفع إال للفقراء فقط

عدل اهللا عزوجل يف إجياب األوسع ؛ ألنه لو أوجب األكمل واألعلى لكان يف هذا ضرر على احلانث ، ولو 

ء معني وائدها: أن الكسوة مطلقة مل خيصص بشيومن ف أوجب األدىن لكان فيه ضرر على املعطى املدفوع إليه .

ومن  . بني ثالثة أو عشرة ؛ فما حيصل به هذا املسمى وهو الكسوة حيصل به براءة الذمة وال بعدد معني يعين ال

فوائدها: اإلشارة إىل أن احلنث باليمني أمره عظيم ؛ وهلذا ال يكفره إال عتق الرقبة اليت حيصل ا عتق املعتق من 

ومن فوائدها: أن  . (( أو تحرير رقبة ))ر ؛ لكن اهللا تعاىل حللمه ورمحته خفف عن العباد ؛ دليل ذلك قوله: النا

تقدير العبادات كمية ونوعا وكيفية موكول إىل الشرع ؛ ولذلك ال يتقابل أو ال يتساوى إطعام عشرة مساكني مع 

ر لكان الواجب صيام شهرين متتابعني فإن مل جيد صيام ثالثة أيام ؛ أليس كذلك ؟ لو نظرنا إىل كفارة الظها

؛ فجاء اإلطعام يف ... يقابل صيام أيضا ؛ لكن هنا خيتلف الوضع ولعل السبب واهللا أعلم  فإطعام ستني مسكينا

أنه يف كفارة الظهار اإلطعام بدل عن الصيام يعين من مل يستطع الصيام أطعم ؛ وإذا كان بدال عن الصيام 

كل يوم يطعم عن مسكني كما يف العاجز عن الصيام عجزا ال يرجى زواله فإنه يطعم كل يوم   فاحلكم أن صوم

مسكينا؛ أما يف كفارة اليمني وفدية األذى فليس األمر كذلك ألن األمر فيه على الرت ... فكل من خصال 



وم ، الصوم شهرين الكفارة نوع مستقل بنفسه ؛ أفهمتم هذا أو ال ؟ اإلطعام يف كفارة الظهار بدل عن الص

والغالب أا تكون ستني يوم فكان بدهلا إطعام ستني مسكينا كما نقول يف رمضان إذا عجز اإلنسان عن الصيام 

عجزا مستمرا فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ألن اإلطعام بدل عن الصيام ؛ يف كفارة اليمني إطعام عشرة أو 

كذلك ؟ بلى ؛ ملا كان كل واحد مستقل بنفسه صار كل واحد ثالثة أيام لكن كل واحد مستقل بنفسه ؛ أليس  

خمتصا بوصف يناسبه حسب حكمة اهللا عزوجل ؛ فدية األذى إطعام ستة مساكني أو صيام ثالثة أيام ؛ ألن 

صيام ليس بدال عن إطعام ستة مساكني وإطعام ستة مساكني ليس بدال عن الصيام إذ أن اإلنسان خمري بني هذا 

ومن  د منها مستقل بنفسه يعين قسم مستقل بنفسه ؛ هذا ما ظهر لنا واهللا أعلم مبا شرع .وهذا فكل واح

ثالثة أيام  وهلذا جتد بعضهم يقول: أنا ما صمتدفع توهم العوام من أن كفارة اليمني صيام ثالثة أيام ؛ فوائدها: 

لو قال قائل: هل جيوز أن  ساكني .؛ فيمنعه صيام ثالثة أيام من احلنث فيقال األصل أن الواجب إطعام عشرة م

نلزم الغين بصيام ثالثة أيام ألا أشق عليه من إطعام عشرة مساكني ؟ ال، ال جيوز هذا ؛ ولذلك غلط بعض 

  العلماء الذين أوجبوا على أحد امللوك يف كفارة الظهار أوجبوا عليه أن يصوم شهرين متتابعني وقالوا  



 أصوم إالومن فوائدها: دفع توهم العوام من أن كفارة اليمني صيام ثالثة أيام ؛ وهلذا جتد بعضهم يقول: أنا ما 

لو قال قائل:  األصل أن الواجب إطعام عشرة مساكني . :فيقال؛ ثالثة أيام ؛ فيمنعه صيام ثالثة أيام من احلنث 

هل جيوز أن نلزم الغين بصيام ثالثة أيام ألا أشق عليه من إطعام عشرة مساكني ؟ ال، ال جيوز هذا ؛ ولذلك 

غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد امللوك يف كفارة الظهار أوجبوا عليه أن يصوم شهرين متتابعني وقالوا 

ان أمري يستطيع يعتق عشرة رقاب لكن صيام شهرين متتابعني أشق إن هذا أشق عليه من أن يعتق رقبة ألنه سلط

ومن  وجل . عليه ؛ فيقال هذا غلط ألن هذا خمالف للنص واهللا تعاىل حيب أن تعتق العبيد فليتبع ما فرضه اهللا عز

يب ولكن جاءت السنة بالتفصيل يف هذا فقال الن ؛ فوائدها: أن املشروع احرتام اليمني وحفظها ؛ وهو كذلك

( إني واهللا ال أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إال كفرت عن يميني آله وسلم: على صلى اهللا عليه و 

وتارة حيرم  ، وعلى هذا فنقول احلنث يف اليمني ينقسم إىل أقسام ؛ تارة جيب احلنث ؛ وأتيت الذي هو خير )

 ، واجب يصلي مع اجلماعة فاحلنث ؟ واجب وتارة يكره ؛ فإذا حلف اإلنسان على أال ، وتارة يسن ، احلنث

يعين جيب أن يصلي ويكفر ؛ وإذا حلف شقي أن يشرب اخلمر فاحلنث ؟ احلنث واجب ، حلف أن يشرب 

نقول جيب عليك أال تشرب وتكفر عن ميينك ؛ لكن الفرق بني هذا وبني األول أن ذاك يف ترك الواجب  ؛ اخلمر

، جيب أن يزور  فما حكم احلنث ؟ واجب ـ وصلة الرحم واجبـ يزور قريبه وهذا يف فعل احملرم ؛ وإذا حلف أال 

قريبه ويكفر عن ميينه ؛ وإذا حلف على فعل احملرم ؟ احلنث واجب ، مثاله ؟ حلف أن يشرب اخلمر ، نقول 

احلنث واجب يعين ال تشرب اخلمر ويكفر ؛ وإن حلف أال يشرب اخلمر فاحلنث حرام ؛ ألنه لو شرب اخلمر 

ان فعل حمرما ؛ لو حلف شخص أال يأكل بصال فاحلنث ؟ مكروه ؛ ملاذا ؟ ألن أكل البصل مكروه ملن أراد لك

أن يصلي ؛ وإذا حلف أال يصلي راتبة الفجر فاحلنث مستحب ، نقول صل وكفر ؛ القاعدة إذا أنه يسن احلنث 

جيب احلنث وقد حيرم ؛ واألصل أن احلنث  يف اليمني إذا كان خريا كما قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ وقد

ومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل بني لعباده  . (( واحفظوا أيمانكم ))جائز ولكن عدم احلنث أوىل ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أنه جيب علينا شكر اهللا  . (( كذلك يبين اهللا لكم آياته ))من آياته كلما حيتاجون إليه ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: حمبة اهللا تعاىل للشكر ، حيث بني  (( لعلكم تشكرون )) .بيان اآليات ؛ لقوله:  تعاىل على

ومن فوائدها: أن العلم من نعم اهللا اليت جيب عليها الشكر ؛ ألن بيان اآليات به يعلم  اآليات من أجل الشكر .

العلم بالشريعة وبآيات اهللا نعمة جيب على  اإلنسان آيات اهللا فإذا كان اهللا يبينها لنشكره عليها دل ذلك على أن

ومن فوائدها: تعليل أحكام اهللا عزوجل وأا  . (( لعلكم تشكرون ))اإلنسان أن يشكره ؛ لقول اهللا تعاىل: 

للتعليل والتعليل فيه احلكمة ؛ فجميع أحكام اهللا وأفعال اهللا كلها  (( لعلكم تشكرون ))مقرونة باحلكمة ؛ ألن 



(( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر مث قال اهللا تبارك وتعاىل:   نها ما يعلم ومنها ما ال يعلم .للحكمة لكن م

هذه اآلية مجعت بني  . والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ))

والطلب  الشيطان )) (( إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عملخرب وطلب ، اخلرب قوله: 

وقد  (( يا أيها الذين آمنوا ))يف هذه اآلية يبدأ اهللا تعاىل اخلطاب بـ . (( فاجتنبوه لعلكم تفلحون ))قوله: 

تكرر هذا اخلطاب وبينا أن بدأ الكالم باخلطاب يدل على أمهيته والعناية به ؛ مث بدأه ذا الوصف " يا أيها 

به تصديقا أو امتثاال من مقتضيات اإلميان ؛ كذلك أيضا يدل على أن خمالفته الذين آمنوا " يدل على أن العمل 

أو الشك فيه أو تكذيبه مناف لإلميان إما ألصله أو لكماله ؛ وثالثا: أن يف هذا إغراء للمخاطب كأنه يقول: إن  

ومل يذكر ما يؤمن به ألن  أطلق اهللا عزوجل اإلميان (( يا أيها الذين آمنوا ))وقوله:  كنت مؤمنا فاستمع وامتثل .

( أن تؤمن باهللا ذلك معلوم ؛ وقد سأل جربيل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عنه ـ أي عن اإلميان ـ فقال: 

" إمنا " أداة احلصر ، واحلصر  (( إنما الخمر )) . ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره )

ما سواه ، هذا هو األصل ؛ وقد يراد به حتقيق احلكم يف املذكور وال يلزم أن إثبات احلكم يف املذكور ونفيه ع

اخلمر قال فيه النيب عليه الصالة والسالم  (( إنما الخمر ))ينفى عما سواه كما سيتبني إن شاء اهللا يف التفسري ؛ 

كل العقل فهو اخلمر أو  ما أذهب  إنه املسكر ، املسكر هذا هو اخلمر ؛ كلما أسكر فهو اخلمر ؛ وال نقول كل

ما أذهب اإلحساس فهو اخلمر ؛ بل نقول: اخلمر ما غط العقل على وجه اللذة والطرب ؛ ألن الذين يشربون 

اخلمر جيدون راحة ونشوة وطربا ؛ وعلى هذا فالبنج ليس باخلمر ؛ ألنه وإن كان يفقد اإلحساس لكنه ال جيد فيه 

امليسر هو أخذ املال  (( والمسير )) مل البنج إال للحاجة والضرورة .اإلنسان النشوة والطرب ومع ذلك ال يستع

على وجه املغالبة ، أخذ املال على وجه املغالبة ومسي ميسرا لتيسر احلصول عليه ، مثاله: املراهنة والقمار ، مثل 

أخذت  أن يقول: سنعمل عمل سويا وجنعل العوض مثال عشرة آالف  ، فمن غلب أخذ العشرة ومن غلب

منه العشرة ؛ إذا املسألة اآلن غرر ، غرر وجهالة ؛ فيسمى هذا ميسر ملا فيه من املغامرة والغرر واملخاطرة ؛ وقد  

األنصاب هي  (( واألنصاب )) كان هذا معروفا عند العرب وكذلك يف أول اإلسالم ولكنه ـ واحلمد هللا ـ حرم .

وكانوا  ؛ أي يطلب به اإلنسان ما قسم لهي ما يستقسم به ه (( واألزالم )) ما ينصب ليعبد من دون اهللا .

يستعملون هذا يف اجلاهلية يضعون أقداحا فيها: افعل ، وال تفعل ، والقدح الثالث ليس فيها شيء ، مث خيلطوا 

مجيعا ويقول القائل: خذ منها بدون أن تعلم ، جتعل يف كيس أو حنوه ، مث يقال: أخرج يدك وأخرج قدحا ، إن 

، إن خرج املهمل أعاد مرة أخرى ؛ هذا العمل كانوا  خرج " افعل " فعل ، وإن خرج " ال تفعل " مل يفعل

(( رجس من عمل وقوله:  وجل . يستعملوا يف اجلاهلية وهي مبين على األوهام ال حقيقة له وهلذا حرمه اهللا عز



(( إنما الرجس النجس ؛ لكن يكون الرجس جنسا حسيا ويكون معنويا ، قال اهللا تبارك وتعاىل:  الشيطان ))

املراد من  (( اجتنبوا الرجس من األوثان ))وقال:  عنكم أن يذهب عنكم رجس أهل البيت )) يريد اهللا

(( قل ة كما يف قوله تعاىل: الرجس هنا حسي أو معنوي ؟ هذا معنوي ؛ وقد يكون حسيا أي جنس جناسة حسي

خنزير فإنه  ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم

   رجس ))

  هذه اآلية من أي الرجسني ؟ احلسي أو املعنوي ؟  الشيخ :

  معنوي ،  الطالب :

(( من عمل الشيطان )) (( رجس من عمل بقوله:  وسفالصواب أا من الرجس املعنوي ؛ ألنه  الشيخ :

صفة لرجس وليست خربا ثانيا ؛ ألننا إذا جعلناها خربا صار املعىن  (( من عمل الشيطان ))فقوله:  الشيطان ))

أن هذه األربعة : اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس وأا من عمل الشيطان ؛ وإذا جعلناها وصفا لرجس 

  .صار املعىن أنه رجس عملي وليس رجسا حسيا ، وهذا هو الصواب 

تسعة فقراء إحداهم امرأة مرضعة يكفي يف ذلك يطعمها مرتني ويكون أذا أطعمنا يف كفارة اليمني  السائل :

   اإلطعام قد مت ؟

يسأل أخوي إذا كان تسعة فقراء أحدهم امرأة ترضع فهل يكفي أن نطعمها مرتني ؟ اجلواب: ال، البد  الشيخ :

  ساكني يتغدون بالطعام ال باللنب .من إطعام عشرة م

  مني لفقري يعول عائلة من تسعة أفراد ؟هل جيوز إعطاء كفارة الي السائل :

  نعم إذا علمنا أنه سيؤديها هلم ؛ أما إذا مل نعلم فال ؛  الشيخ :

  هو قد يبيع مثال ؟  السائل :

  ال ما جيوز، الزم إطعام عشرة . الشيخ :

  إذا صدرت اليمني عن غضب فهل تنعقد ؟  السائل :

، كل قول يكون عن غضب ال ميلك اإلنسان فيه نفسه فال  هذه املسألة البد أن تأخذوا فيها قاعدة الشيخ :

عربة به ، كل قول يكون عن غضب شديد ال ميلك فيه اإلنسان نفسه فإنه ال عربة فيه ، فلو طلق يف غضب 

شديد مل يقع طالقه ، ولو أقسم يف غضب شديد مل ينعقد اليمني ، ولو ظاهر من امرأته يف غضب شديد مل 

  قاعدة ثابتة .يكن ظهارا ، وهذه ال

  هل يشرتك يف الكسوة التمليك ؟ السائل :



أي نعم يشرتط ؛ قلنا يف اإلطعام ال يشرتط فيه التمليك ؟ أي نعم ألن الطعام ينتفع به مرة واحدة  الشيخ :

  وينتهي .

  هل جيوز إعطاء الفقري يف كفارة اليمني أرزا نئيا ؟ السائل :

، ال بأس أن نعطيه رزا نيئا لكن حيسن أن يكون معه شيء  ال بأسون يقولالفقهاء  نا كالمأي نعم عند الشيخ :

  يؤدمه .

  هل اللنب واحلليب يكون طعاما للمساكني يف كفارة اليمني ؟ السائل :

  ال، هي ليست طعاما . الشيخ :

  هل تكون اليمني الغموس يف املستقبل ؟ السائل :

  ماض ، كل ميني على شيء ما فيه كفارة .ال ال، اليمني الغموس ال تكون إال على شيء  الشيخ :

  هل يصح إعتاق الكافر يف كفارة اليمني ؟ السائل :

، حترير الرقبة هنا مطلق فهل يصح إعتاق الكافر ؟ يرى بعض أهل  أحسنت حنن نسينا أن ننبه عليه الشيخ :

العلم أنه يصح ؛ ألننا نطلق ما أطلقه اهللا ونقيد ما قيده اهللا ، والرقبة وردت مطلقة هنا يف كفارة اليمني ووردت 

فمن  مطلقة يف كفارة الظهار ، وردت مطلقة يف كفارة اجلماع يف رمضان ؛ ووردت مقيدة يف كفارة القتل ؛

العلماء من قال جيب علينا أن نبقي النصوص كلها على ما هي عليها ، فيشرتط اإلميان يف كفارة القتل وال 

يشرتط يف كفارة اليمني وكفارة الظهار وكفارة اجلماع ؛ ومنهم من قال: مادام احلكم واحدا فإنه جيب أن يقيد 

ستدل هؤالء بدليل حديث معاذ بن احلكم أنه أراد أن املطلق بالقيد الذي قيد به املقيد وإن اختلف السبب ؛ وا

يعتق جاريته اليت لطمها فدعى ا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وسأهلا: أين اهللا ؟ قالت: يف السماء ، قال: 

إنه  أعتقها فإا مؤمنة ؛ فإنه يستفاد من هذا أنه لو مل تكن مؤمنة ما شرع عتقه ، وعللوا أيضا بتعليل جيد، قالوا:

إذا أعتق الكافر فإنه ال حيمل أن يرجع إىل أصله وأهله ؛ ألنه اآلن حترر فيمكن أن يذهب إىل أهله ويزيد 

  سوادهم يف حماربة املسلمني ؛ فالصواب أنه البد من اإلميان ، الصحيح أنه البد من اإلميان .

   عنه يف ذلك أثر ما هو ؟ذكر عن ابن عباس رضي اهللا (( الميسر واألنصاب واألزالم ... )) الشيخ :

  ؛  )إذا سمعتم اهللا يقول: يا أيها الذين آمنوا ، فارع لها سمعك ... ( أنه قال:  الطالب :

  نعم إذا مسعت اهللا يقول: يا أيها الذين آمنوا ، فأرعها مسعك فإما خري تؤمر به وإما شر تنهى عنه . الشيخ :

  ؟وذكرنا أن تصدير اخلطاب بالنداء يدل  الشيخ :

  على التنبيه واإلتيان به  الشيخ :



  وإذا صدر مبخاطبة املؤمنني ماذا يفيد ؟   الشيخ :

  يدل على أن امتثال ما يأيت فعال أو تركا  الطالب :

  وتصديقا إن كان خربا من مقتضيات اإلميان ؛  الشيخ :

  الثاين اإلغراء واحلث ؛  الطالب :

  ألن وصف اإلنسان بالشيء يؤدي إىل أن يقدم هذا إغراء وحث ؛  الشيخ :

  الثالث: أن خمالفته سبب نقصان يف اإلميان . الطالب :

  اخلمر له تعريف ما هو ؟ الشيخ :

  هو ما غطى العقل على وجه اللذة والطرف . الطالب :

  هل له أصل يف املعاين احلسية ؟  الشيخ :

  نعم ،  الطالب :

  اخلمار تغطي به املرأة رأسها .ومنه  الشيخ :

  ما هو امليسر ؟  الشيخ :

  ؛  لبةاغأخذ املال على وجه امل الطالب :

  ويسمى قمارا . الشيخ :

  ملاذا مسي ميسرا ؟  الشيخ :

  لتيسر احلصول عليه ؛  الطالب :

  وهلذا رمبا حيصل اإلنسان يف جملس واحد مئات اآلالف . الشيخ :

  ما هي األنصاب ؟  الشيخ :

  .تعبد من دون اهللا ل بصناألنصاب هي األصنام ؛ ألا ت الطالب :

  األزالم ؟  الشيخ :

  فيما يستقسم به ؛  الطالب :

  كيف ذلك ؟  الشيخ :

  لنفرض عن هذه القاعدة ؛ الشيخ :

  كانوا يستعملون هذا يف اجلاهلية يضعون أقداحا فيها: افعل ، وال تفعل ،  الطالب :

  والثالث ؟  الشيخ :



  ا بدون أن تعلم ، جتعل يف كيس ,الثالث ليس فيها شيء ، مث خيلطوا مجيعا ويقول القائل: خذ منه الطالب :

  ما معىن يستقسمون هم األزالم يستقسمون ا ؟  الشيخ :

  يطلبون ما قسم هلم ؛  الطالب :

  نعم يطلبون ما قسم هلم ؛ بارك اهللا فيك . الشيخ :

  لعل هنا أليش ؟  حون ))(( لعلكم تفلقوله:  الشيخ :

  للتعليل ؛  الطالب :

  . لعل للتعليل أي ألجل أن تفلحوا الشيخ :

  فما هو الفالح ؟  الشيخ :

  ما أخذناها شيخنا ؛  الطالب :

  ما أخذناها ؟ نأخذ إن شاء اهللا . الشيخ :

ذكرنا أن  الشيطان ))(( رجس من عمل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  الرجس نوعان ؟

  حسي ومعنوي ؛  الطالب :

  مثل للمعنوي ؟  الشيخ :

  املعنوي ما يعبد من دون اهللا ؛  الطالب :

  مثل ؟ مثل لقوله تعاىل ؟  الشيخ :

  ؛  (( رجس من عمل الشيطان )) لقوله تعاىل: الطالب :

  ال ؛  الشيخ :

  . من األوثان )) (( فاجتنبوا الرجسلقوله تعاىل:  الطالب :

  ما هو احلسي ؟  الشيخ :

  احلسي مثل امليسر ؛  الطالب :

  هات مثال شاهد ؟  الشيخ :

  مثل اخلنزير ؛  الطالب :

  أي لكن نريد دليل من القرآن أو السنة ؟  الشيخ :



دما (( قل ال أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو قوله تعاىل:  الطالب :

  ) ) مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس

  هذا رجس حسي أو معنوي ؟  الشيخ :

  حسي . الطالب :

يعين أن هذا العمل من عمل الشيطان أضافه إىل الشيطان ألنه أوحى به وأمر به  (( من عمل الشيطان )) 

اإلنسان ؛ والشيطان قيل: إنه مشتق من " شطن " إذا بعد لبعده عن رمحة اهللا عزوجل ؛ ألن اهللا لعنه وطرده 

ألول أصح ، وأبعده عن رمحته ؛ وقيل: إنه من " شاط " أي غضب والغضب دائما يكون التصرف فيه أهوج ؛ وا

والدليل على هذا أنه مصروف " شيطان " ؛ ولو كان من " شاط " لكان فيه زيادة األلف والنون فيكون غري 

 " لعل "  (( لعلكم تفلحون ))ه ، كونوا يف جانب وهو يف جانب .أي ابتعدوا عن (( فاجتنبوه ))منصرفا .

والنجاة من املرهوب ؛ فهو جيمع أمرين: الفوز  للتعليل أي ألجل أن تصلوا إىل الفالح ؛ والفالح هو الفوز

 مث قال اهللا عز باملطلوب أي حصول مطلوب اإلنسان أي ما يطلبه ؛ والنجاة من املرهوب وهو كثري يف القرآن .

اجلملة فيها حصر أداته  (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ))وجل: 

هنا مبعىن حيب ؛  (( يريد ))؛ وقوله:  (( أن يوقع بينكم العداوة ... ))يريد الشيطان إال ذلك  " إننا " أي ما

أي أيها املؤمنون العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ؛ العداوة ضد  (( أن يوقع بينكم ))وإذا أحب سيفعل ؛ 

تنفر األبدان بعضها من بعض فال يتوىل أحد الوالية والبغضاء ضد احملبة ؛ ففي البغضاء تنفر القلوب ويف العداوة 

" يف  (( في الخمر والميسر )) من اآلخر ؛ وأيهما الناتج عن الثاين ؟ العداوة ألنه يبغض أوال مث يعادي ثانيا .

 :" هنا للسببية ؛ وتأيت " يف " للسببية يف اللغة العربية يف مواطن كثرية ، ومنها قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

، وليس املعىن أا دخلت يف جوف اهلرة؛ بل املعىن رة اهلأي بسبب  ( دخلت النار امرأة في هرة حبستها ... )

ووجه ذلك إنه يوقع العداوة والبغضاء أن صاحب اخلمر ـ والعياذ  (( في الخمر والميسر ))أا عذبت بسببها ؛ 

 ؛ وبذلك حتصل العداوة والبغضاء ؛ امليسر أيضا وجه باهللا ـ إذا شرب صار كانون رمبا يقتل أو يسرق أو يزين

العداوة والبغضاء أن امليسر أخذ املال على وجه املغالبة واملال حمبوب إىل النفوس فإذا أخذ هذا اإلنسان منك ماال  

كثريا من أجل أنه غلبك يف شيء ال يساوي وال ربع املال الذي أخذه فإنه سوف يبقى يف قلبه بغضاء وتنتج 

نعم يريد الشيطان أن يصدنا عن ذكر اهللا ، عن ذكر اهللا باللسان وعن  (( ويصدكم عن دين اهللا )) عداوة .ال

ذكر اهللا باجلوارح وعن ذكر اهللا بالقلب ، هذا ما يريد الشيطان منا أن يصدنا عن ذكر اهللا بالقلب واللسان 

.. له ويأتيه التثاؤب مث يبقى ؛ إذا أراد أن يذكر واجلوارح فتجد اإلنسان إذا هم أن يقوم يصلي يثبته الشيطان وي.



اهللا أو يقرأ القرآن فكذلك ، جتده نشيطان يف شيء من األشياء فإذا أمسك باملصحف ليقرأ أتاه الكسل ، إذا 

عجز الشيطان عن اإلنسان أن يصده عن القول والفعل أتاه من ناحية ثانية وهي الصد بالقلب أن يصد قلبه عن 

وهذه الفاجعة العظيمة ألن القلب إذا غفل عن ذكر اهللا فإنه يضيع على اإلنسان أمور دينه ودنياه ، ذكر اهللا ؛ 

وهلذا جيب على اإلنسان  (( وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ))قال اهللا تعاىل: 

يكون حاضرا ؟ وهل هو إذا ذكر اهللا يكون أن يالحظ نفسه يف هذه الناحية ، هل هو إذا جلس يقرأ القرآن قلبه 

قلبه حاضرا ؟ وهل هو إذا صلى يكون قلبه حاضرا ؟ أم هو غائب ؟ إنه إذا كان غافل القلب عن ذكر اهللا 

باللسان واجلوارح فقد فقد روح العبادة حقيقة ولذلك جند اإلنسان إذا غفل يف صالته خرج منها بقلب كما دخل 

ب ال يزداد نورا وال إميانا وال كراهة للفحشاء واملنكر وقد أخرب اهللا تعاىل إن الصالة فيها بقلب يعين بنفس القل

تنهى عن الفحشاء واملنكر ؛ فلماذا ال جيد اإلنسان إذا خرج من الصالة كراهة الفحشاء واملنكر ؟ ألنه إمنا صلى 

مبتلون ا أكثر الناس اليوم  صالة جسد فقط ال صالة قلب ؛ وهذه نقطة أسأل اهللا تعاىل أن يعيننا عليه ،

ويسألون دائما كيف يتخلصون منها ؛ لكن اخلالص من إنسان وهو أن حتاول حضور القلب يف الصالة من أوهلا 

خص  (( وعن الصالة )) إىل آخرها ، عود نفسك على هذا ، اجرب نفسك على هذا حىت جتد لذة العبادة .

(( رفها وعظما يعين أعاد احلرف اجلر دون أن يكون الكالم الصالة بالذكر معيدا حرف اجلر إشارة إىل ش

إشارة إىل أمهيتها ؛ فالتنصيص عليها وهي من  (( وعن الصالة ))وهو الصالة ، قال:  ويصدكم عن ذكر اهللا ))

ذكر اهللا دليل على شرفها ، وإعادة العامل وهي معطوفة دليل آخر على شرفها وهي جديرة بأن تكون قسما 

االستفهام هنا مبعىن اإلغراء ، اإلغراء بأي شيء ؟ باال... فهو أبلغ  (( فهل أنتم منتهون )) أسها .مستقال بر 

من قوله: فانتهوا ، يعين فهل بعد هذا البيان واإليضاح هل تنتهون ؟ اجلواب: نعم ، اجلواب نعم أنتهي ؛ وهلذا 

يف هذه اآلية الكرمية فوائد ؛ منها: أمهية احلكم وهو  قال عمر رضي اهللا عنه حني نزلت اآلية " انتهينا انتهينا " .

ومن فوائدها: أن اجتناب هذه  اجتناب اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم ؛ ووجه ذلك تصدير اآلية بالنداء .

ومن فوائدها: حترمي اخلمر من أي شيء كان  األربعة من مقتضيات اإلميان وأن الوقوع فيها من نواقص اإلميان .

من العنب أو من الرطب أو من الرب أو من أي شيء ؛ لعموم اآلية ؛ والقول بأنه ال حيرم إال مخر العنب سواء 

قول ضعيف ؛ أوال ألن اآلية مطلقة بل هي عامة بل فيها " أل " الداخلة على املفرد ، وقد بني الرسول عليه 

ولكن إذا كان  .وكثريه حرام ؛ للعموم ومن فوائدها: أن اخلمر قليله  الصالة والسالم أن اخلمر كل مسكر .

الشراب لو أقللت منه مل حيصل اإلسكار ولو أكثرت حلصل اإلسكار فهل حيرم ؟ اجلواب نعم حيرم ؛ لقول النيب 

وألن تناول القليل الذي ال يسكر ذريعة إىل تناول  ( ما أسكر كثيره فقليله حرام )صلى اهللا عليه وآله وسلم: 



فإن اإلنسان إذا شرب هذا الشراب اللذيذ وهو ال يسكره فإن ذلك يتعدى إىل أن يزداد الكثري الذي يسكر ؛ 

وهل إذا كان هذا الشراب يسكر من شربه وال يسكر من أدمن عليه كما يوجد اآلن يف الذين  .منه فيسكر 

نه إذا كان الكثري الذي يدمنون على اخلمر ـ نسأل اهللا العافية ـ ال يسكره فهل حيرم عليهم أو ال حيرم  ؟ حيرم ؛ أل

يسكر حيرم فهذا مثله ؛ وعدم اإلسكار يف هذا باعتبار الشخص املعني ال باعتبار قوة هذا الشراب فإن هذا 

ومن فوائدها: جواز النبيذ  الشراب فيه قوة مسكرة الشك ؛ فيكون حراما على من أسكره وعلى من مل يسكره .

املاء ينبذ فيه العنب أو الرطب ملدة يوم أو يومني فيتصف املاء طعم هذا إذا مل يصل إىل حد اإلسكار ؛ النبيذ هو 

الذي نبذ فيه دون أن يسكر ؛ فهل هو حالل أو حرام ؟ اجلواب: حالل ؛ ألن احملرم اخلمر وهذا ال يسكر؛ لو 

ة أيام والسيما طالت مدته بأن زاد على ثالثة أيام ؟ فما دام مل يسكر فإنه حالل ؛ لكن ينبغي إذا أتى عليه ثالث

يف األيام احلر ويف املناطق احلارة أن ال يشربه ؛ ألن اإلسكار فيه قد يكون خفيا ؛ ولكن عالمة املسكر أنه يرتفع 

، أن الشراب يرتفع ألنه يكون فيه الزبد والزبد يرفع عن مستواه ؛ فهذا عالمة املسكر ؛ واخلالصة: أن النبيذ 

يف زمن أو مكان يغلب على الظن أنه وصل إىل حد اإلسكار فالورع اتقاءه حالل ألنه ال يسكر ؛ لكن إذا كان 

( إنما الخمر والميسر )) ومن فوائدها: حترمي امليسر ، قليله وكثريه ؛ للعموم ( ويعطى احليوان أو ما أشبه ذلك .

الذي ال ... يف مال  حىت لو كانت املغالبة من قرش واحد ؛ كذا ؟ لو يسرا ؟ ولو يسرا ؛ ألننا نقول قليل امليسر

اإلنسان وال يهتم به كقليل اخلمر الذي إذا كان قليال مل يسكر وإذا كان كثريا أسكر ؛ والشك أن املغالبة إذا  

كانت يف شيء يسري جتر إىل املغالبة يف شيء كثري الشك يف هذا ؛ ويستثىن من ذلك ما مصلحته أعلى من 

أو خف نصل أو  ( ال سبق إال فيصلى اهللا عليه وآله وسلم فقال:  ؛ وذلك يف ثالثة أشياء بينها النيب مفسدته

السبق بفتح الباء والعوض املأخوذ على السبق ؛ والنصل السهام ؛ واخلف البعري ؛ واحلافر الفرس ؛ قال  ) حافر

ي به إعالء  أهل العلم: وإمنا استثىن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ذلك بأن ا يقوم اجلهاد يف سبيل اهللا الذ

كلمة اهللا ، وهذه مصلحة عظيمة ، مصلحة عظيمة ؛ فالناس إذا علموا أم إذا تسابقوا يف هذه األشياء رخص 

فإن قال قائل: لو أن الناس عدلوا  هلم يف أخذ العوض عليها سوف يكثرون املسابقة ألنه سيحصر عليها شيئا .

فاجلواب:  احلكم فيها أو ينتقل إىل الوسائل األخرى ؟ عن هذه الثالثة يف اجلهاد إىل وسائل أخرى فهل يبقى

تعارض هنا اللفظ واملعىن ، فمن كان لفظيا قال يبقى احلكم فيها وإن مل تستعمل يف احلرب ؛ ومن نظر إىل املعىن 

قال إا إذا كانت ال تستعمل يف احلرب فال فرق بينها وبني األشياء األخرى ؛ وهذا هو األقرب ، هذا هو 

رب إال أن هذا يعكر عليه أن الرسول أخرب أنه يف آخر الزمان تبطل وسائل احلرب ويعود الناس إىل السهام ؛ األق



هذه واحدة ، ثانيا: أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أخرب أن اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيمة ؛ ثالثا: 

   ، ففي املرارات واجلبال ال ينفع فيها إال اخليلأنه رمبا تسقط منفعة هذه األشياء يف مكان دون مكان 



فإن قال قائل: لو أن الناس عدلوا عن هذه الثالثة يف اجلهاد إىل وسائل أخرى فهل يبقى احلكم فيها أو ينتقل إىل 

فاجلواب: تعارض هنا اللفظ واملعىن ، فمن كان لفظيا قال يبقى احلكم فيها وإن مل تستعمل  الوسائل األخرى ؟

تستعمل يف احلرب فال فرق بينها وبني األشياء األخرى ؛  يف احلرب ؛ ومن نظر إىل املعىن قال إا إذا كانت ال

وهذا هو األقرب ، هذا هو األقرب إال أن هذا يعكر عليه أن الرسول أخرب أنه يف آخر الزمان تبطل وسائل احلرب 

ا ويعود الناس إىل السهام ؛ هذه واحدة ، ثانيا: أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أخرب أن اخليل يف نواصيه

اخلري إىل يوم القيمة ؛ ثالثا: أنه رمبا تسقط منفعة هذه األشياء يف مكان دون مكان ، ففي املرارات واجلبال ال 

ينفع فيها إال اخليل ؛ فعلى كل حال حنن نريد أن حنلل املسألة من ناحية الفقهية ، نقول: إذا ثبت احلكم لعلة 

عملون هذه األشياء الثالثة يف احلرب فقد انتفت العلة فينتفي احلكم فإنه يزول بزواهلا ؛ فإذا قدرنا أن الناس ال يست

وتكون املغالبة فيها كاملغالبة يف غريها ؛ هي إذا بطلت البد أن ينتقل الناس إىل شيء آخر فهل جتوز املسابقة 

سائل بعوض يف هذا الشيء اآلخر الذي حل حمل هذه املذكورات ؟ اجلواب: نعم ال شك يف هذا ؛ وعليه فالو 

يشبه هذا من بعض الوجوه أن  احلديثة يف احلر جتوز فيها املغالبة بالعوض ألا قائمة مقام هذه األشياء الثالثة .

زكاة الفطر جاء فيها ذكر التمر والشعري والزبيب واألقط ، وقد أخرب أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن هذا هو 

( كنا نخرجها في عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ، قال:طعامهم يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم 

لو أن الناس عدلوا عن الشعري وصاروا ال صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب واألقط ) 

يقتاتونه فهل يبطل احلكم فيه أو ال يبطل ؟ نقول: من كان لفظيا قال ال يبطل ألنه نص عليه يف احلديث ؛ ومن  

ن معنويا قال إنه يبطل ؛ والصحيح أنه يبطل وأنه إذا صار الشعري غري قوت فال يلزم الفطرة ألن السنة واضحة كا

( فرض يف هذا ، واضحة يف أنه البد أن يكون طعاما مثل قوله يف احلديث حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما: 

فانتبه هلذا  غو والرفث و طعمة للمساكين )النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الل

املسابقة يف العلم ، حنن نعلم أن الدين اإلسالمي قام باجلهاد  ! اآلن لدينا مثاالن: الفطرة ، واملسابقة يف الثالثة .

ا املشهور من املذهب أا ال جتوز وقالو  باللسان والسنان فهل جتوز املغالبة يف العلم الشرعي بعوض أو ال جتوز ؟

وهذا حصر ؛ والذين يذهبون إىل اعتبار املعاين  ( ال سبق إال في )إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم حصر 

، ورمبا استدلوا بقصة أيب بكر رضي اهللا عنه مع قريش يف  يقولون جيوز ، جتوز املناظرة واملقابلة يف العلوم الشرعية

من الذين  م من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ))(( ألم غلبت الروم في أدنى األرض وهقوله تعاىل: 

غلب الروم ؟ الفرس والفرس قوم مشركون ومييل إىل جانبهم املشركون من قريش ، والروم أهل الكتاب مييل إليهم 

املؤمنون ويطرحون بانتصارهم على الفرس مع أم كفار لكنهم أقرب إىل املؤمنني من الفرس يف ذلك الزمن لقوة 



 ذلك الوقت قال املشركون ال ميكن أن يغلب الروم على الفرس وقال أبو بكر بل ميكن ، أبو بكر الفرس يف

يصدق بالقرآن وأخباره وهم ال يصدقون فضربوا أجال عشر سنني إن غلبت الفرس يف هذه العشر فالسبقة على 

 عليه وسلم هذه املغالبة ألا من ؟ على أيب بكر ؛ وإن غلبت الروم فالسبقة على القريش ؛ فأقر النيب صلى اهللا

عني شرعي تصديق بالقرآن وعدم التصديق ؛ واختار هذا القول شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهللا على أن املغالبة 

يف العلم بالسبق جائزة ؛ لكن انتبهوا لنقطة يف هذه املسألة: إذا كانت املغالبة لقصد الوصول إىل احلكم الشرعي 

غالبة من أجل أن يكتسب هذا ماال من أخيه فال جتوز ألن هؤالء مل يريدوا الدين أرادوا املال ؛ أما إذا كانت امل

ص مادامت املسألة أرادوا الدنيا ؛ بعض الناس استغل هذه املسألة أو استغل هذا القول على إطالقه وقال خال

العلوم غري  احلق ال الوصول إىل املال . ؛ ولكن البد من التقييد أن يكون القصد باملغالبة الوصول إىل مسألة العلم

الظاهر ال ؛ ألن النحو وإن قلنا إنه شرعي فإمنا يكون شرعيا إذا كان  الشرعية كعلم النحو مثال جتوز املغالبة فيه ؟

املقصود به الوصول إىل معرفة الكتاب والسنة ؛ وهلذا نقول لعلوم العربية وسيلة ما هي مقصودة لذاا . الفيزياء 

(( من فوائدها: حترمي األصنام ؛ لقوله تعاىل:  لكيمياء واجلغرافيا جتوز املغالبة فيها ؟ ال جتوز املغالبة فيها .وا

وهل يعم هذا كل ما اخذ صنما من أي مادة كان ؟ اجلواب: نعم يعم ألن اآلية مطلقة ؛ وقد أبدل  فاجتنبوا ))

بطبيعته البد له من شيء يأوي إليه يف طلب ما ينفعه ودفع ما  اهللا تعاىل عبادة األصنام بعادة الرمحن ألن اإلنسان

ومن فوائدها: حترمي االستقسام باألزالم ، وهو  . وجل يضره فأبدل اهللا تعاىل التعلق باألصنام بالتعلق باهللا عز

وهل  صريح ؛ ومثل ذلك ما يسمونه " حبذك ونصيبك " فهي إن مل تدخل هذا تدخل يف امليسر فهي حمرمة .

ثلها أن يستقسم بالنجوم ؟ فيقال مثال رجل ولد يف ساعة السعود فحياته سعيدة ، هذا ولد يف جنم التربان م

فحياته تعيسة ، وما أشبه ذلك ؟ اجلواب: نعم يدخل يف هذا ؛ بل هو نوع من الشرك ألن إثبات سبب مل جيعله 

هللا ـ هذه األزالم بصالة االستخارة فإذا أشكل اهللا سببا شرعيا وال قدريا من الشرك ؛ وقد أبدل اهللا ـ و احلمد 

عليك أمر من األمور تريد أن تفعله أخري هو لك أم شر فعليك باالستخارة تصلي ركعتني بغري الفريضة مث إذا 

   .اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ... )  (عوا اهللا تعاىل بالدعاء املعروف سلمت تد

  ؟" اجلعل " عن العطاء  السائل :

  هذه إما هي جعل وإال تشجيع إذا كان يف األخري مثل أن تقول إن عرفت كذا فلك كذا وكذا .الشيخ : 

عليهم لو تريد تدعوا  أنعمباملال ألن اهللا  عبونتالما تقول وارتكبوا أيضا شيء آخر ي الناس ارتكبوا مثلالشيخ : 

وأا يف ا فعليك حد  ؛ هذه خيانة عندنا من باب الرتف ، نسيانا ؛ قالو  واحد امسه عبد اهللا تقول يا حممد

  احلقيقة تالعب باملال ؛ وهلذا نستفىت يف هذه املسألة ونقول: ال يلزمك أن تلتزم مبا قال .



  

(( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 

 طيب . (( واألزالم ))انتهينا إىل قوله:  .ن أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ... )) تفلحون إنما يريد الشيطا

 (( رجس من عمل الشيطان ))من فوائد هذه اآلية الكرمية: التحذير البالغ من هذه األعمال األربعة ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: وجوب  فإن هذا يقتضي التنفري التام بوصفها رجسا مث بوصف هذا الرجس من عمل الشيطان .

ومن فوائدها: أن اجتناب هذه األشياء  . (( فاجتنبوه ))اجتناب اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم ؛ لقوله: 

 . (( لعلكم تفلحون ))األربعة سبب للفالح ؛ وكل إنسان منا يريد الفالح فليأت أسبابه ؛ وجه ذلك قوله: 

كام الشرعية ، يعين أن األحكام الشرعية هلا غاية محيدة وهي احلكمة ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات تعليل األح

ومن فوائدها: أن  . (( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ))، ومن قوله أيضا:  (( لعلكم تفلحون ))؛ لقوله: 

له علة فتارة  يف بيان العلل تارة يتقدم بيان العلة وتارة يتأخر يعين إذا ذكر اهللا حكما وذكر طريقة القرآن الكرمي

يذكر العلة قبل مث يبين عليها احلكم وتارة يذكر احلكم مث يأيت بالعلة حسب ما تقتضيه احلال وقرائن السياق ؛ 

(( ويف قوله تعاىل:  (( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ))؛ أيش العلة ؟  فهنا ذكر العلة قبل احلكم

(( قدم العلة أو احلكم ؟ العلة ، فقال:  المحيض )) ويسألونك في المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في

؛ وفائدة تقدمي العلة هو أن احلكم يأيت إىل النفس وقد اطمأنت وترقبت إىل  قل هو أذى فاعتزلوا النساء ))

احلكم ، اطمأنت إىل احلكم وترقبت احلكم ؛ ألن من املعلوم أن العاقل إذا ذكرت له العلة فسوف يعمل مبقتضى 

سوف يأيت  (( قل هو أذى ))فمجرد ما يسمع اإلنسان  (( قل هو أذى فاعتزلوا ))ة ؛ فقوله تعاىل: هذه العل

من حني  (( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه )) وهو قد ترقبه ؛ وهذا أيضا مثله ، (( فاعتزلوا ))إليه احلكم 

وتارة تكون العلة بعد احلكم   ي .يكون اإلنسان مرتقبا حلكم النه (( رجس من عمل الشيطان ))أن تأيت العلة 

(( قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما كما يف قوله تعاىل: 

فإنه رجس ؛ وذلك ألن امليتة والدم وحلم اخلنزير تنفر منه الطباع فقدم  مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ))

احلكم ورمبا تتجنبه بدون حكم شرعي مث تأيت العلة مطابقة ملا تقتضيه احلكم ألن النفوس السليمة ترتقب هذا 

مث هل  . (( رجس من عمل الشيطان ))أن أعمال الشيطان اليت يأمر ا رجس ؛ لقوله: ومن فوائدها:  الفطرة .

ميتة أو (( إال أن يكون نقول إن يف اآلية دليال على جناسة اخلمر ألن الرجس هو النجس كما يف قوله تعاىل: 

؟ اجلواب: نعم ، بعض العلماء استدل ذه اآلية على جناسة اخلمر  دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ))

(( ؛ ولكن عند التأمل يف اآلية الكرمية ال جتد دليال فيها على جناسة اخلمر ، من وجهني ؛ الوجه األول: أنه قال: 



(( فاجتنبوا الرجس الرجس املعنوي كما فيقوله تعاىل: فهو رجس عملي والرجس العملي هو  رجس من عمل ))

؛ الوجه الثاين: أن امليسر واألنصاب واألزالم ليست رجسا ، ليست رجسا حسيا واخلرب عن  من الشيطان ))

هذه األربعة واحد أو خمتلف ؟ واحد ، اخلمر مبتداء وعطف عليه الثالثة مث جاء اخلرب " رجس " فأين الدليل 

ألشياء األربعة خمتلفة يف احلكم فيقال يف الثالثة رجس عملي ويقال يف األول رجس حسي ، أين على أن هذه ا

؟ فاجلواب: أن األصل يف االقرتان أن فإن قال قائل: داللة االقرتان ضعيفة وال حيمل به  الدليل ؟ حيتاج إىل دليل .

، اخليل تعرفوا ؟ معروفة  : إن اخليل حراميكون احلكم واحدا يف اجلميع إال بدليل ، مثال ذلك: قال أبو حنيفة

فقرا بالبغال واحلمري فتكون حراما ؛ والشك أن  (( والخيل والبغال و الحمير لتركبوها وزينة ))لقوله تعاىل:  ؟

الصواب معه ألن األصل يف االقرتان التوافق باحلكم ؛ لكن اخليل هلا دليل خيرجها وهو ما رواه البخاري عن أمساء 

نحرنا في المدينة على عهد النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم فرسا أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت: (  بنت

(( إنما الخمر والميسر وهذا خيرج اخليل عن حكم البغال واحلمري ؛ هنا ليس هناك يف اآلية الكرمية  وأكلناها )

سر واألنصاب واألزالم ؛ وعلى هذا فال ليس عندنا دليل خيرج اخلمر عن حكم ما قرن معه وهي ؟ املي ... ))

 فإن قال قائل: وهل يف السنة ما يدل على ذلك ؟ فاجلواب: ال داللة يف اآلية على جناسة اخلمر جناسة حسية .

، اجلواب ال ليس يف السنة ما يدل على هذا ؛ وأما حديث أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه أنه سأل النيب صلى 

( يا رسول اهللا إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ قال: ال تأكلوا فيها وقال: اهللا عليه وآله وسلم 

ما اجلواب عن هذا احلديث ؟ نقول: هذا احلديث استدل به من  إال أال تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها )

اهم الرسول عليه الصالة  يرى جناسة اخلمر جناسة حسية ؛ ولكن ال دليل فيه يف الواقع ؛ ألن هذا احلديث إمنا

والسالم عن األكل فيها إال بعد الغسل من شرط آخر أال جند غريها ، مراده بالشك يف هذا االبتعاد عن 

خمالطتهم واألكل يف أوانيهم بدليل أنه لو كانت العلة جناسة لكان غسلها يكفي يف جواز األكل به يعين أنه ال 

لى اهللا عليه وآله وسلم أراد منا أال خنتلط بأهل الكتاب وأن نبتعد عنهم يشرتط أال جند غريها ؛ ولكن النيب ص

وأال نستعري منهم لئال مينوا علينا يف ذلك ، هذه واحدة ؛ ثانيا أن نقول: ما هو وجه كون هذا دليال على أنه على 

فيه اخلنزير ألم جناسة اخلمر ؟ قالوا ألن آنيتهم تكون فيه اخلمر ألم يستحلون اخلمر ؛ فنقول: ويكون 

يستحلون اخلنزير ؛ وما الذي أدرانا أن الرسول عليه الصالة والسالم راعا اخلمر دون اخلنزير أو راعا اخلنزير دون 

اخلمر أو راعا األمرين مجيعا ؟ ال دليل ؛ والذي يتبني لنا أن العلة يف ذلك هو أال خنتلط م وأال نأكل يف آنيتهم 

فإن قال قائل: أليس النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم سئل عن اخلمر تتخذ خال  حلديث .؛ إذا ال دليل يف هذا ا

قال ال ؟ يعين إذا ختمر الشراب فهل جيوز أن حنبسه أن يكون خال أو أن نضيف إليه مادة جتعله خال قال ال ؟ 



قه لئال تدعوه نفسه إىل تناوهلا قلنا ال دليل على النجاسة ، هذا دليل على أنه ال جيوز أن يبقي اخلمر عنده بل يري

؛ إذا من ادعى جناسة اخلمر جناسة حسية  وهو واضح وليس فيه اإلشارة إىل النجاسة يف أي حال من األحوال

فليأت بدليل وإال فال ميكن أن نلزم عباد اهللا بغسل األواين من اخلمر أو بغسل الثياب إذا أصاا أو بغسل 

صالة عباد اهللا إذا كان يف ثيام بقع من اخلمر أو يف أجسادهم إال بدليل ؛  األبدان وال ميكن أيضا أن نبطل

املسألة ما هي مسألة لفظية فقط جنس أو غري جنس ، املسألة يرتتب عليها أشياء فالبد أن يكون عندنا برهان من 

النجاسة ومطلق  اهللا عزوجل ميكننا أن نلزم عباد اهللا بشيء يقتضيه النص ؛ إذا نقول األصل ؟ األصل عدم

التحرمي ال يقتضي النجاسة بدليل أن السوء واملأكوالت الضارة حرام وليست جنسا ؛ هذا دليل مأخوذ من 

القاعدة املعروفة وهي أن األصل براءة الذمة ، مث نقول: لدينا دليل إجيايب غري الدليل األصلي الذي هو النفي 

خلمر ـ  وأن جناستها معنوية ، الدليل الصحابة رضي اهللا عنهم ملا والعدم ، الدليل إجيايب على أا ظاهرة ـ أي ا

حرمت اخلمر خرجوا ا إىل أسواق وأراقوها ولو كانت جنسة ما أراقوها يف األسواق ،مل يريقوها يف األسواق ألنه 

جاسة بناء على ال جيوز أن يريق يف أسواق املسلمني شيئا جنسا كما ال جيوز البول والغائط ؛ أجاب القائلون بالن

أصلها وإال فاألصل عدم النجاسة لكن قالوا أواين اخلمر ليست بكثرة حبيث تسيل منها الطرقات يعين مل تبلغ  

  كثرة تسيل منها الطرقات ؛ فنقول: سبحان اهللا ! 

   هل هذه األواين اليت يستعملها الصحابة رضي اهللا عنهم قبل التحرمي أيها أكثر أو نقطة من بول ؟الشيخ : 

  األول ،  الطالب :

هي أكثر الشك وهي أكثر من شيء صغري من العدد ، وحنن ال نقول إن سكك املدينة صارت أارا الشيخ : 

وها يف حافات جتري من اخلمر ، ما نقول ذا ؛ لو قالوا ما الذي أدراكم أم أراقوها باألسواق ؟ لعلهم أراق

للناس ؟ فنقول: هذا خالف اإلطالق ، خالف اإلطالق أراقوها يف األسواق ومل يقل:  السوق الذي ليس مطرقا

أراقوها يف جوانب األسواق ؛ وكون الشيء يف جانب شرط زائد على اإلطالق فيحتاج إىل ثبوت أم أراقوها يف 

 ينقل ذلك ولو كانت جوانب األسواق ، مث هل نقل عن الصحابة أم ملا أراقوها غسلوا األواين ؟ مل ينقل ، مل

دليل آخر ما ثبت يف صحيح مسلم أن رجال أتى براوية من اخلمر ،  جنسة لغسلوا األواين ونقلوا هذا لألمة .

الراوية قربة كبرية ، راوية كان يتخذها للرسول عليه الصالة والسالم فجاء إىل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم 

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إا حرمت ، ومعلوم أن اإلنسان ال جيوز له وأهداها مل يعلم أا حرمت ؛ فقال 

أن يقبل هدية حمرمة سواء كانت حمرمة لعينها أو لكسبها إذا علم صاحبها الذي أخذت منه ، فكلمه أحد 

املسارة مع أنه ستفهم عن مب صارفته ؟ وإمنا ا :الصحابة سرا وقال له: بعها ؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم



لإلنسان أن يسأل رجلني يتساران ماذا قلتما ؟ لكن املقام يقتضي السؤال ولعل النيب صلى اهللا عليه وآله  ال ينبغي

فقال: مب صارفته ؟ فقال: قلت بعها ؛ فقال: إن اهللا إذا حرم شيئا حرم مثنه ، أو كما  وسلم مسع طرف احلديث

الرجل فم الراوية وأراق اخلمر حبضرة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ومل ؛ ففتح  قال صلى اهللا عليه وآله وسلم

يأمره النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بغسله ؛ أرأيتم لو كانت اخلمر جنسا أيسكت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

مت كيف يدري أا عن أن يقول هلذا الرجل اغسل الراوية ؟ ال يسكت أبدا ؛ ألن هذا الرجل ال يدري أا حر 

جنسة ؛ فإذا يتبني أن اخلمر جناستها جناسة معنوية وهذا وإن كان مل يقل به إال قليل من األمة فاجلماعة مع 

الدليل ، اجلماعة مع الدليل ؛ واجلمهور على أنه جنس جناسة حسية لكن كما رأيتم األدلة اآلن واضحة أن 

وكذلك أيضا ما يدهن به  بريتوشياء اليت فيها الكحول اآلن ، السينبين على هذا ما األ جناستها جناسة معنوية .

اجلروح وما أشبه ذلك هل تكون جنسة أو طاهرة ؟ طاهرة ألنه إذا كان األصل الذي هو اخلمر طاهرا على ما 

فإن قيل: فهل تبيحون  تبني لنا من القرآن والسنة فكذلك ما كان فيه شيء منه من باب أوىل أن يكون طاهرا .

، عند احلاجة أن يتطيب اإلنسان ذه األطياب أو يتدهن ذه الدهونات ؟ فنقول: أما عند احلاجة فنبيحه 

أو غريه من أجل سهولة  ثل أن حيتاج اجلرح إىل مسح بالسبريتونبيحها وال عندنا فيه ـ واحلمد هللا ـ إشكال يعين م

فإن مل يكن  يحه احلاجة ولو كان أصله التحرمي .بطه باإلبرة ، هذا الشك أنه جائز ؛ ألن احلكم املشتبه تب

هل املراد اجتناب شربه املؤدي  (( فاجتنبوه ))حمتاجا وإمنا يتطيب به فهل هذا حرام أم ال ؟ ننظر ، قوله تعاىل: 

(( إنما يريد الشيطان ... مث يقول:  (( فاجتنبوه ))إىل املفسدة أو االجتناب مطلقا ؟ نقول إذا كان اهللا يقول: 

علمنا أن املراد باألمر باالجتناب هو اجتناب الشرب الشك يف هذا أنه اجتناب الشرب ؛ أما اجتناب غري  ))

الشرب فهذا حمل اشتباه والورع أال يفعل اإلنسان إال حلاجة ، أال يتدهن ذه األشياء إال حلاجة كالتعقيم جلرح 

سبة لكنها ضئيلة مخسة يف املائة مثال فهل يؤثر ؟ فإن قال قائل: إذا كان يف هذه األطياب ن وما أشبه ذلك .

؛ وأما إذا مل يؤثر فليس حبرام ، بدليل رجل عنده إنا من ماء اجلواب: ال يؤثر ، ال يؤثر إال ما أثر يف املخلوط معا 

سقطت فيه جناسة لكن مل تغريه ماذا يكون هذا املاء ؟ يكون طهورا ألنه مل يؤثر ؛ فعلى هذا نقول إذا كانت 

ومن فوائدها: رمحة اهللا  النسبة ضئيلة حىت يف هذه األطياب فإنه الشك أا مباحة ألن نسبة الضئيلة ال تؤثر .

(( تعاىل بعباده الذين خلقهم لعبادته ، حيث حذرهم من كل ما فيه ضرر وبني هلم النتائج الطيبة ؛ لقوله: 

يف هذه اآلية الكرمية: إثبات  (( إنما يريد الشيطان ... ))وجل:  مث قال اهللا عز  . فاجتنبوه لعلكم تفلحون ))

(( والشك أن له إرادة ؛ أرأيتم قول اهللا له للمالئكة:  (( إنما يريد الشيطان ))اإلرادة للشيطان ؛ لقوله: 

ة وجادل ربه عن إرادة أو عن غري إرادة ؟ عن إرادة ؛ إذا الشيطان له إراد اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس ))



ومن  ومن فوائدها: سوء إرادة الشيطان ببين آدم وهو أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء اليت توجب التفرق . .

فوائدها: أن تفرق األمة من مرادات الشيطان ألن العداوة والبغضاء تؤدي إىل تفرق الشك فيكون كل ما يؤدي 

أشرنا إليها اآلن أن كل ما يؤدي إىل الفرقة فإنه من  ومن فوائدها: القاعدة اليت إىل الفرقة من مرادات الشيطان .

مرادات الشيطان فيدخل يف هذا آالف املسائل: البيع على بيع املسلم يوجب البغضاء والفرقة ، االستئجار على 

ومن فوائدها:   استئجاره ، اخلطبة على خطبته ، وما أشبه ذلك ؛ فكلما يؤدي إىل الفرقة فإنه من مراد الشيطان .

(( إنما يريد الشيطان أن اهة اهللا تبارك وتعاىل للعداوة والبغضاء بني املسلمني ألن هذا حتذير ال بعده حتذير كر 

(( واعتصموا بحبل وهذا واضح ألن اهللا تعاىل أمر باالجتماع وى عن التفرق فقال جل وعال: يوقع ... )) 

كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات (( وال تكونوا  وقال جل وعال:  ، اهللا جميعا وال تفرقوا ))

(( شرع وقال تعاىل:  ، (( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ))وقال جل وعال:  ، ))

ك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين به نوحا والذي أوحينا إلي ىلكم من الدين ما وص

؛  (( وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن اهللا مع الصابرين ))، وقال تعاىل:  وال تتفرقوا فيه ))

فهل يدخل يف ذلك  والدليالن األصالن الكتاب والسنة مملوءة ذا أي بطلب االجتماع والنهي عن التفرق .

ادي صار بعضهم لبعض طلبة العلم ؟ من باب أوىل ؛ لكن مع األسف أن طلبة العلم إذا اختلفوا يف أمر اجته

عدوا إال من شاء اهللا وصار يتكلم يف عرض أخيه بال حرج فيكون ظاملا لنفسه أوال وظاملا ألخيه ثانيا وظاملا لعباد 

اهللا الذين ينتفعون من أخيه ؛ ألنه إذا سقطت هيبته وقيمته يف أعينهم مل ينتفعوا بعلمه ؛ فيكون هذا ظاملا لنفسه 

من ينتفع بعلم أخيه ؛ ولذلك جيب التنبه هلذا ؛ وأن تعتقد أن من خالفك يف أمر  وظاملا ألخيه وظاملا لكل

اجتهادي فقد وافقك يف احلقيقة ألن كليكما يريد احلق فهو يرى أن احلق يف هذا وأنت ترى احلق يف خالفه ، من 

يف اتباع ما ظن أن  منكم رسول لآلخر جيب عليه اتباعه ، من منكما يف هذه احلال ؟ ال أحد ؛ إذا هو يف حمق

  الدليل يدل عليه وأنت حمق يف اتباع ما ظننت أن الدليل يدل عليه ، ولتكن القلوب نزيهة .

  مادام أن اخلمر طاهر فالنهي مقصور على الشرب ال على االستعمال فهل هذا صحيح ؟ السائل :

لفظ عام ، اجتنبوه يف كل شيء يف االستعمال والشرب ؛ لكن ال  (( فاجتنبوه ))أي نعم ألن قوله: الشيخ : 

 (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ))جنزم بأنه باالستعمال لقوله: 

  فلذلك رأيناه من األمور اليت من الورع تركه .

  ؟ ما حكم األشربة اليت فيها نسبة ضئيلة من الكحول السائل :



أي نعم إذا كان قليال اشرب منها ؛ لكن أريد أنصحك إذا شربت فقل: بسم اهللا ، وإذا انتهيت فقل: الشيخ : 

  احلمد هللا .

  عن حلوم اخليل ؟  السائل :

ال، أنا أزيدك على هذا ، اخليل عند الناس حيرم صدرها وحيل دبرها عند العامة يقول مستقبل جسم الشيخ : 

ى به العدو عند اجلهاد وأما مؤخره حالل ألن املؤخر يكون عند اإلدبار عن العدو خله الفرس حرام ألنه يلتق

حرمت يف خيرب وأمساء بنت أيب بكر حتدثت ذا استدالال على حل اخليل ؛  يؤكل ؛ ال اسأل عن التاريخ احلمر

  فلو ال عندها علما أن اخليل أكلت بعد خيرب ما ذكرت هذا على وجه االستدالل .

  قد جيد اإلنسان بعض الشحناء واحلسد ألخيه فكيف يعاجلها ؟ ل :السائ

أو حسدا يف قلبه  ال يا أخي أنا عندي بالسهل ؛ فهمتم السؤال ؟ يقول األخ اإلنسان قد جيد شحناءالشيخ : 

؛  يقول لنفسه أنت تريد احلق واملسألة ما هي نص املسألة اجتهاد بالنسبة ألخيه فكيف يعاجلها ؟ يعاجل هذا أن

  أما لو كانت نصا ما نقبل أن نعذره ؛ لكن إذا كان اجتهاد فاالجتهاد كلنا على اجتهاد .

  عن حامل اخلمر وكاتبها ؟  السائل :

  إلعانته عليه مثل لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه . هذاالشيخ : 

  إذا كان ال جيوز التداوي باخلمر من باب أوىل ال جيوز وضعها يف العطور وحنوها ؟ يقاس عليها ؟ السائل :

لكن التداوي ا شربا ؛ وهلذا قال العلماء رمحهم اهللا إنه ال جيوز التداوي ا حىت للعطش ال جيوز أن الشيخ : 

لعطش ال تزيده إال عطشا ؛ ويرى بعض إذا شرب اإلنسان على اأن اخلمر لوا بذلك تشرب اخلمر للعطش ؛ وعل±

العلماء أنه جيوز للعطش وال يسلم أا ال تزيد إال عطشا ؛ لكن إذا غصت اللقمة وليس عنده إال كأس مخر 

وغص إما ميوت ينخلق وإال يشرب الكأس مشيا للقيمة ماذا يصنع يستعملها ؟ أي نعم يستعملها للضرورة ألن 

هذا أعم من قوله ملا  ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررتم إليه ))(اهللا تعاىل قال يف آية عامة: 

(( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف إلثم فإن اهللا غفور حرم امليتة واخلنزير وما أهل لغري اهللا به حني قال: 

  أعم . (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررتم إليه ))اآلية ن  رحيم ))

   

 



  ذا كان ال جيوز التداوي باخلمر من باب أوىل ال جيوز وضعها يف العطور وحنوها ؟  السائل : إ

  يقاس عليها ؟ الشيخ :

ز أن ؛ وهلذا قال العلماء رمحهم اهللا إنه ال جيوز التداوي ا حىت للعطش ال جيو  لكن التداوي ا شرب الشيخ :

بأن اخلمر إذا شرب اإلنسان على العطش ال تزيده إال عطشا ؛ ويرى بعض  تشرب اخلمر للعطش ؛ وعلAلوا ذلك

العلماء أنه جيوز للعطش وال يسلم أا ال تزيد إال عطشا ؛ لكن إذا غصت اللقمة وليس عنده إال كأس مخر 

ن وغص إما ميوت ينخلق وإال يشرب الكأس مشيا للقيمة ماذا يصنع يستعملها ؟ أي نعم يستعملها للضرورة أل

هذا أعم من  (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررتم إليه ))اهللا قال سبحانه وتعاىل يف آية عامة: 

(( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف إلثم فإن قوله ملا حرم امليتة واخلنزير وما أهل لغري اهللا به حني قال: 

  أعم . ما اضطررتم إليه )) (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إالاآلية  اهللا غفور رحيم ))

(( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما  فاعلموا أنما على رسولنا البالغ المبين

  . اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واهللا يحب المحسنين ))

(( إنما يريد أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل مبينا ما يريده الشيطان من بين آدم:  

املواالة ؛ والبغضاء ؟  ما هو ضد العداوة ؟ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ))الشيطان 

ومن فوائد اآلية  احملبة ؛ يعين احملبة ضد البغضاء فرييد أن تشتت القلوب واألبدان ؛ وأظن أننا أخذنا الفوائد .

تعاىل أخرب أن اخلمر و امليسر سبب للعداوة والبغضاء ؛ وهذا الشك الكرمية: إثبات األسباب ؛ وجه ذلك أن اهللا 

فيه وال أحد ينكره إال السفيه ، كل يعلم أن من غمس يف البحر فإنه يغرق وأن من ألقي يف النار فإنه حيرتق ؛ 

ارهم ينزهون أليس كذلك ؟ أنكر قوم األسباب وغال قوم يف إثباته ؛ فأما الذين أنكروا األسباب فزعموا أم بإنك

اهللا تعاىل عن الشريك فغلوا يف التنزيه ؛ وأما الذين أثبتوا األسباب على أا فاعلة فهؤالء أشركوا مع اهللا ؛ أما أهل 

احلق فقالوا إن األسباب هلا تأثري ولكن من الذي جعل هلا تأثريا ؟ هو اهللا ؛ فتأثري األسباب ليس بنفسها ولكن 

القوى املؤثرة ؛ ويدل هلذا أنه توجد أسباب موجبة للشيء بإجياب اهللا إياه ومع ذلك  مبا أودع اهللا تعاىل فيها من

((  قد يرتفع هذا اإلجياب ، قد يرتفع هذا اإلجياب ؛ من ذلك: النار حمرقة وملا ألقي فيها ابراهيم قال اهللا هلا: 

فت احلرارة فصارت بردا وسالما ؛ فكانت بردا وسالما ؛ فانتفى اإلحراق وانت كوني بردا وسالما على ابراهيم ))

الحرتقت ابراهيم عليه الصالة والسالم ؛ كذلك الرجل الذي يقطعه الدجال فلو كانت األسباب مؤثرة بنفسها 



جزلتني مث يقول له: قم ؛ فيقوم ؛ حنن نعلم أن الدجال مل يكن هو السبب يف إحيائه بل ذلك إىل اهللا عزوجل ؛ 

ستطع أن حيييه نعم مل يستطع أن يقتله ال يسلطه اهللا عليه بعد ذلك ؛ إذا نقول: وهلذا إذا قتله الثالثة مل ي

األسباب هلا تأثري ولكن ال بنفسها بل مبا أودع اهللا تعاىل فيها من القوى املؤثرة ؛ واألدلة يف هذا شرعا وعقال 

، وذكر اهللا تعاىل سبق لنا أن كل ما صد عن ذكر اهللا فهو من أوامر الشيطان ومن فوائدها:  وواقعا ال حتصى .

 أنه يكون بالقلب واللسان واجلوارح ؛ فكل ما صدك عن ذكر اهللا ذه األشياء فهو من أوامر الشيطان وإرادته .

ومن فوائدها: فضيلة الصالة لتخصيصها بالذكر من بني ذكر هللا عزوجل ؛ وهذا يدل على شرفها وفضلها على 

الروح هو جربيل وهو من املالئكة لكن خصه اهللا  ل المالئكة والروح فيها ))(( تنز غريها ، كما يف قوله تعاىل: 

ومن فوائدها: احلذر من صد الشيطان إيانا عن الصالة ، عن الصالة إما أن نتلهى عنها  تعاىل بالذكر لشرفه .

؛ فاحذر الشيطان أن  بأموالنا أو بأوالدنا أو بلغونا أو جبدنا ، بأي شيء ؛ وإما أن نفعلها بأجسامنا دون قلوبنا

ومن فوائدها: أنه كلما وقع يف قلبك التثاقل عن الصالة فاعلم أنه من الشيطان ومراد  يصدك عن الصالة .

ووجه التأكيد أنه أتى  (( فهل أنتم منتهون ))ومن فوائدها: تأكيد النهي عن اخلمر وامليسر ؛ لقوله:  الشيطان .

يان تنتهون أو تستمرون ؟ ماذا كان جواب الصحابة يا إخوان ؟ كان بصيغة االستفهام يعين فهل بعد هذا الب

فعل أمر  (( وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول )) (( أطيعوا ))مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  جوام " انتهينا انتهيا " .

ذا قال اإلنسان ما املراد من اإلطاعة وهي االنقياد ؛ واملراد باالنقياد هنا فعل األوامر واجتناب النواهي ؛ وعليه فإ

اخلطاب الشك أنه هلذه األمة وعلى  (( وأطيعوا الرسول )) بطاعة اهللا ؟ نقول: فعل أوامره واجتناب نواهيه .

هذا فتكون " أل " يف الرسول للعهد ؛ أي العهود ؟ الذهين ، يعين أطيعوا الرسول حممدا صلى اهللا عليه وعلى آله 

قال قائل: ما هو الدليل على أن اهللا أرسله ؟ نقول: الدليل على أن اهللا أرسله ما  فإن وسلم أرسله اهللا عزوجل .

أيده به من املعجزات اليت أعظمها القرآن الكرمي مث ما يشاهد من اآليات احلسية اليت ال يقدر بشر أن يأيت ا ال 

راجعة مباملزيد من ذلك فعليه الرسول وال غريه ، آيات واضحة على رسالته وهي أكثر من أن حتصى ، ومن أراد 

لشيخ اإلسالم ابن تيمية فقد عقد فصال مفيدا جدا يف آيات النيب صلى اهللا  " جواب الصحيح" آخر كتاب 

عليه وآله وسلم ، ومن أراد املزيد أيضا فعليه مبا ذكره احلافظ ابن كثري رمحه اهللا يف " البداية والنهاية " يف آخر 

وآله وسلم ؛ فقد ذكر كثريا من اآليات يف السماء ويف األرض ، يف اإلنسان ويف احليوان  سرية النيب صلى اهللا عليه

، وال حاجة إىل أن نذكر شيئا كثريا منها ولكنها موجودة واحلمد هللا ؛ وينبغي لنا أن حنرص على معرفة هذه 

ليه الصالة والسالم ؛ اآليات ألن اإلنسان بشر والشيطان حريص قد يهاجم القلب ويضعف اإلميان بالرسول ع

احذروا أي من  (( واحذروا )) . (( وأطيعوا الرسول ))لكن إذا راجع اآليات ازداد بذلك إميانا فعليكم ا 



معصية اهللا ورسوله يعين احذروا املعصية ، معصية اهللا ورسوله ؛ ومل يأمرنا اهللا تعاىل بشيء إال ملصلحتنا ومل ينهى 

أي أعرضتم عن طاعة اهللا وعن طاعة رسول اهللا فإنكم لن تضروا اهللا وال  توليتم ))(( فإن  عن شيء إال ملضرتنا.

رسول اهللا ، لن تضروا اهللا ولن تضروا رسول اهللا ؛ أما كون اإلنسان ال يضر اهللا مبعصيته فأمر اهللا قال اهللا تعاىل: 

(( وقال تعاىل:  ن العالمين ))(( وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن اهللا غني ع

( يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري وقال تعاىل يف احلديث القدسي:  إن تكفروا فإن اهللا غني عنكم ))

؛ كذلك املتويل ال يضر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ ملاذا ؟ ألن النيب  فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني )

(( فتولهم كما قال اهللا تبارك وتعاىل: صلى اهللا عليه وآله وسلم قد بلغ وأدى األمانة وال يالم على معصية غريه  

ألنه بلغ وأدى األمانة فهم لن يضروا الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم مبعصية اهللا  عنهم فما أنت بملوم ))

ومعلوم أمنا أمر بالعلم  (( فاعلموا أنما على رسولنا البالغ المبين )) (( اعلموا ))ونصح األمة ؛ وهلذا قال: 

(( اعلموا أنما على رسولنا البالغ جيب أن نعلم كل ما أخرب عن نفسه وعن غريه لكن هذا علم خاص ، 

(( أنما على رسولنا كيف نعرف   ى رسولنا البالغ المبين ))(( أنما علوهنا نسأل عن إعراب  المبين ))

هل ميكن أن يكون هناك وجه آخر يف اإلعراب وأن نقول: أن الذي على رسولنا البالغ  ؟  البالغ المبين ))

املبني ؟ انظر الكتاب ؟ الكتابة " أن " مقرونة بـ" ما " هذا عندي وعندكم كذلك ؛ لو كانت موصولة لفصلت 

" ؛ ألن " ما " املوصولة إذا كانت امسا ألن أو إلن فإا تفصل عنها ؛ وهنا قد يقول قائل: لعل هذا عن " أن 

القاعدة وهي اتصال " ما " املوصولة بإن كانت قاعدة قدمية يف خط النسخ ؟ فنقول: األصل بقى ما كان على 

(( أنما على قوله:  ملة فيها حصر .ما كان وأن " ما " إذا اتصلت بإن أو أن فهي تكفها عن العمل وجتعل اجل

يعين التبليغ ، وأصل التبليغ من " بلغ الشيء كذا " أي وصل إليه ، أي عليه أن يوصل الوحي  رسولنا البالغ ))

من أبان  (( البالغ المبين ))الذي أوحاه اهللا إليه إىل املرسل إليه ، هذه وظيفته ليس له أكثر من هذه وظيفة ؛ 

ن أبان الالزم ، أبان الالزم تقول: أبان الصبح ، كما تقول: بان الصبح ، أبان متعدي تتعدى املتعدي وليست م

للمفعول به ؛ فهنا نقول: املبني أيش ؟ من أبان املتعدي أو الالزم ؟ املتعدي ، يعين البالغ الذي أبان احلق ؛ 

ما يصل إىل األذن واقتناع النفس به وذلك بفصاحته عليه الصالة والسالم وحالوة كالمه ووصوله إىل القلب حين

يف  ؛ فهذه األوصاف كان بالغ النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مبينا فيما يبلغه ـ صلوات ريب وسالمه عليه ـ .

هذه اآلية الكرمية: مناسبة ملا قبلها ، وهي أن اهللا تعاىل ملا أمر باالنتهاء واجتناب اخلمر وامليسر واألنصاب 

اعته عموما وحذر من خمالفته فيكون فيها من الفوائد أوال: وجوب طاعة اهللا ورسوله؛ لقول اهللا واألزالم أمر بط

ومن فوائدها: أن طاعة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مستقلة مبعىن  . (( وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ))تعاىل: 



يوجد يف القرآن هذا األمر أو ال يوجد ؛ بل ه إذا أمر النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم شيء ال نقول هل أن

 (( أطيعوا الرسول ))ومن فوائدها: إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ؛ لقوله:  طاعته مستقلة .

وال ميتاز عن غريه بأنه رب يفعل ما ومن فوائدها: أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ميتاز عن غريه بالرسالة ؛  .

ومن فوائدها: أن الرسالة من  . (( وأطيعوا الرسول ))يشاء بل هو نفسه ال ميلك لنفسه نفعا وال ضرا ؛ لقوله: 

والشك أن الرسول يفضل ويشرف حبسب منزلة  (( الرسول ))أفخر األوصاف اليت يتصف ا العبد ؛ لقوله: 

ملة ؟ نعم توافقون إن شاء اهللا ؛ نعم لو جاء رسول من عند رجل شريف عال مرسله ؛ أتوافقون على هذه اجل

املنزلة فهل يكون يف نفوسكم كرسول جاء من عامة الناس ؟ ال أبدا ؛ بل يكون يف نفوسنا هلذا الرجل مبقدار ما 

مقام الرسالة ؟  يستحقه من منزلة من أرسله ؛ فعليه تكون الرسالة فخرا ملن أرسل ؛ وهل مقام النبوة أفضل أو

مقام الرسالة ألن الرسول نال مقام النبوة ومقام الرسالة ، مقام النبوة مبا أوحى إليه ، ومقام الرسالة مبا كلف بتبليغه 

معللني بأن الرسول خادم  فيكون أشرف خالفا ألهل الباطل الذين يقولون أفضل بين آدم الويل مث النيب مث الرسول

  العلو واالرتفاع ، والويل من الوالية وهي أخص ؛ ويقول شاعرهم:، والنيب من النبوة وهي 

  فويق الرسول ودون الولي   مقام النبوة في برزخ                           

قاتله اهللا ؛ فويق الرسول يعين ما هو فرق بني ، بالنسبة للويل ؟ بعيد دون الويل ، ولقد ضل ضالال مبينا ؛ ألن 

(( ومن لم يجعل اهللا له نورا فما له ادة ؛ والرسول ؟ ويل ونيب ورسول ؛ لكن اهللا تعاىل يقول: النيب ويل ، ويل وزي

وكلمة " احذروا " الذي  (( واحذروا ))ومن فوائدها: التحذير من معصية اهللا ورسوله ؛ لقوله:  . من نور ))

لتخويف ألن املتكلم اقتصر عليها دون حذف مفعوهلا أشد وقعا من " احذروا " إذا ذكر مفعوهلا ؛ ألا أبلغ يف ا

؛ ألن التحذير ال يكون إال من شيء يأمث به  ومن فوائدها: أن األصل يف أوامر اهللا ورسوله الوجوب متعلقاا .

اإلنسان ؛ فإن ما ال إمث فيه ال يكون احلذر منه ؛ وهذه املسألة فيها خالف بني أهل األصول ، أصول الفقه ؛ 

صل فيه الوجوب ؛ ومنهم من يقول األصل فيه الندب ؛ ومنهم من يقول: أما يف اآلداب فهو فمنهم من يقول األ

للندب وأما العبادات اليت هي حق اهللا فهي للوجوب ؛ واملسألة مبسوطة يف أصول الفقه ؛ لكن الشيء الذي 

لالستحباب ؟ هذه العبارة يهمنا هو أن اإلنسان إذا مسع أمر اهللا ورسوله ال يرتدد فيقول: هل األمر للوجوب أو 

منتقدة " هل األمر للوجوب أو االستحباب " ؟ األصل أن األمر املوجه من خالفك أو رسوله الذي أرسله إليك 

أن يكون ملزما ، هذا هو األصل ؛ وإذا سألتكم أنتم مل يعهد من الصحابة عن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم 

هل هذا واجب علينا أو مستحب أبدا ؛ وخري لنا أن نقتفي أثارهم ؛ نعم لو أن  إذا أمرهم بأمر قالوا يا رسول اهللا

اإلنسان تورط يف املخالفة فإن السؤال عن األمر هل هو للوجوب أو االستحباب قد يكون وجيها ؛ كيف ذلك ؟ 



األمر سهل ؛ إذا كان واجبا وجب عليه أن حيدث عنه توبة ويتوب إىل اهللا من ذلك ؛ وأما إذا مل يكن واجبا ف

لكن كالمي على أول ما يرد عليك األمر ال ترتدد ، افعل ما استطعت ؛ أما إذا جاء عن الرسول عليه الصالة 

والسالم إذا جاء أنك خمري فأنت خمري كما أمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بريرة أن ترجع إىل زوجها مغيث 

ت نفسها فخريها النيب عليه الصالة والسالم قال إن شئت أن وكانت بريرة أعتقت وزوجها رقيق فلما أعتقت ملك

تبقني مع مغيث فابقني وإن شئت أن ال تبقني فال ... قالت ال أريد البقاء معه ؛ فحزن مغيث عليها وجعل 

يبكي ورائها يف أسواق املدينة يريد أن ترجع إليه ؛ فقال النيب عليه الصالة والسالم: أال تعجبون من حب مغيث 

؛ ألن الغالب أن القلوب إذا تآلفت فهي تآلف من  يرة وبغض بريرة ملغيث ؟ ما جوابكم أنتم ؟ بلى نعجبلرب 

؛ قالت يا رسول اهللا إن كان أمرا فسمعا وطاعة ؛ ومل تقل: إن كان أمرا على سبيل اجلانبني فأمرها أن ترجع إليه 

الوجوب ، قالت: إن كان أمرا فسمعا وطاعة وإن كانت مشورة فال رغبة يل فيه ؛ قال: بل مشورة ؛ هذا صرح 

فرض عليكم احلج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بأن األمر ليس للوجوب بل املشورة ؛ وملا قال: ( إن اهللا 

فحجوا ؛ قام األقرع ابن احلابس قال: يا رسول اهللا أيف كل عام ؟ قال: ال ؛ فاحلاصل أن نقول: األصل يف األمر 

(( ونقلب أفئدتهم الوجوب وأن تفعل ما أمر وال تسأل ترتدد ألن املسألة خطرية إذا تردد ، قال اهللا عزوجل: 

أعاذنا اهللا وإياكم من ذلك ؛ وقال  هم في طغيانهم يعمهون ))وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذر 

متقلب غري مستقر ألم كذبوا باحلق ملا جاءهم ؛  )) ج(( بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريتعاىل: 

  وال تقل واجب أو مستحب ؛ لكن كما قلت لكم إذا تورطت يف شيء  فال بأس .دد فاقبل يا أخي احلق وال ترت 

(( فاعلموا أنما ال يضره ؛ لقوله: صلى اهللا عليه وآله وسلم فوائدها: أن تويل الناس عن ما يدعوا إليه النيب  ومن

ويتفرع على ذلك: أن الداعية إىل اهللا يف وقتها وفيما قبلها ال يضره أن ال يقبل  .على رسولنا البالغ المبين )) 

فسه بأنه أدى الواجب وأال حيزن بعدم قبوهلم دعوته ؛ ألن اهللا الناس منه ؛ ألنه أدى الواجب ؛ وينبغي أن يفرح ن

لكن رمبا نقول حيزن لعدم قبول الشريعة  (( وال تحزن عليهم وال تك في ضيق مما يمكرون ))؛قال للرسول: 

يع ومن فوائدها: أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يستط ال لعدم قبوهلم منك ؛ والفرق بني هذا وهذا واضح .

ومن فوائدها: أن النيب صلى اهللا عليه  أن يهدي أحدا ؛ ألنه بلغ البالغ املبني ومع ذلك حصل املخالفة والتويل .

الذين قالوا إن  وآله وسلم بلغ البالغ املبني ؛ ففيه إبطال لقول أهل التفويض فيما خيتص بأمساء اهللا وصفاته

املبني وال يعرف ما قال ؛ وإمنا ألقى كالما للناس كأنه حروف الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم مل يبلغ البالغ 

وال  يدومن فوائدها: أن بالغ الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم بالغ مبني ال عي فيه وال تعقألغاز , هجائية أو 

ىل قول ومن فوائدها: وجوب الرجوع إ . (( البالغ المبين ))إشكال ؛ بل هو بني يف نفسه مبني لغريه ؛ لقوله: 



وأنه عليه الصالة  (( فاعلموا أنما على رسولنا البالغ المبين ))النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ لقوله: 

هل ميكن أن نأخذ منه: أن من مل تبلغه الرسالة فهو معذور  والسالم قام بالواجب فعلينا حنن أن نقوم بالواجب .

معذور ؛ أو بلغته على وجه مشوش فإنه معذور ؛ ولكن الثاين  ؟ ميكن أن نأخذ منه أن من مل تبلغه الرسالة فإنه

الذي بلغته على وجه مشوش يكون واجبا عليه أن يطلب الوصف الصحيح هلذه الرسالة اليت بلغت وأال يسكت 

ويقول األمر ما بال يل وال يلزمين ؛ بل جيب أن يفهم ؛ أما إذا كان األمر مل يعلم به إطالقا فهذا مل تقم عليه 

فلو رأينا رجال مل يسمع للشرع شيئا عن اإلسالم يف الكروف واجلبال واألدغال يرعى الغنم  حلجة فهو معذور .ا

وحيلب اإلبل ما يعلم شيء ؛ فهل نقول إن هذا معذور أو غري معذور ؟ معذور الشك إنه معذور ؛ ولكن إذا 

الذي بلغه ترتفع به احلجة ؛ ألن  ذكر له أن هناك رسالة وجب عليه أن يبحث ؛ وحينئذ قد نقول إن هذا

هل ميكن أن تتعارض طاعة اهللا ورسوله ؟  (( أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ))اآلية الكرمية:  الواجب أن يسأل .

ال ميكن وال ميكن أن تتعارض طاعة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بالنصوص الواردة عنه ؛ فإذا رأينا حديثا 

إذا خالف  نقول هذا منكر ننا حنكم لرده وإن مل نعرف سنده ؛ بل ولو عرفنا سنده فإننايناقض ما يف القرآن فإ

القرآن ال ميكن أن يأمرنا اهللا بطاعته وطاعته مقدمة على كل شيء وبطاعة الرسول ، لو كان هذا أننا نأخذ مبا 

يتناقض من الكتاب والسنة لكان مستحيل ؛ من ذلك ما يذكر عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حلوم البقر 

بدون أن ننظر إىل سنده حنكم أنه باطل وال يصح ؛ لو كان حلومها أا داء ويف ألباا أا دواء أو شفاء ، هذا 

داء هل ميكن أن حيل اهللا على عباده ؟ ال ميكن أبدا ، لو كان حلمها داء ما أحل اهللا لعباده أبدا ألن اهللا ما حيل 

طبخ ؛ هل  لعباده ما كان ضررا عليهم حىت لو قال قائل: ميكن أن حنمل هذا احلديث على أكل حلم البقر بدون

يصح هذا ؟ ال ؛ ملاذا ؟ ألن أكله بدون طبخ نادر وال ميكن أن حيمل احلديث على الشيء النادر ، والشيء 

بعض العلماء يقول  ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )بالشيء يذكر ومن حديث عائشة رضي اهللا عنها: 

رق كصيام الفرق والكفارة فال يصام عن امليت ؛ املراد من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه ؛ أما صيام الف

؛ صيام النذر بالنسبة لصيام الفرض والكفارة كثري أو  اهللا ! أنتم صححوا احلديث مث نقحوا املراد فيقال: سبحان

نادر ؟ نادر ؛ كيف حتملون احلديث على الشيء النادر وترتكون الشيء الكثري ؛ وهلذا كان قول الراجح أن من 

  صيام سواء كان واجبا بالنذر أو بأصل الشرع فإنه يصام عنه . مات وعليه

  عن العذر باجلهل ؟ السائل :

؛ فإذا بلغه أن حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه  الواجب وهو البحث ؛ نقول قد نعذره لرتك الما نقول  الشيخ :

وليس بكالم صادق ، هذا نعم نة ؛ النار ومن وافقه ففي اجلوسلم وأنه أتى جلميع اخللق وأن من خالفه فهو يف 



قد يكون معذورا خصوصا إذا كان الذي أخربه ممن يعد من رؤسائهم يف الدين ، قد يكون معذورا ؛ وهلذا ملا 

أنكر عمر على الرجل الذي قرأ يف سورة الفرقان خالف ما يعرف عمر أنكر آية من كتاب اهللا ظانا أن الرجل 

صلى اهللا عليه وآله وسلم وقال " هكذا أنزل " لقراءة الرجل ، و " هكذا أنزل  أخطأ فيه حىت ذهبا إىل رسول اهللا

" لقراءته ؛ واملسألة هذه الناس فيها طرفان ووسط ؛ طرف يقبض التكذيب ويقدم على التكذيب ويقول ال يعذر 

تعلمون بالبينات  (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم الالرجال يف أصل الدين ، وهذا غري صحيح ، قال اهللا تعاىل: 

وقسم آخر ال ، يغلوا يف رفع التكبري حىت وإن كان يف حال حيكم يف كفره يقول ال ؛ والقول الوسط  والزبر ))

هو الوسط أن نقول من مل تبلغه فهو معذور ومن بلغه فهو معذور ، ومن بلغته ومل يفهما فهو معذور ألن عدم 

ي وقام يتكلم بأعجميته يف شيء هل تدري ما يقول ؟ ما تدري الفهم كعدم العلم ؛ لو أتى إليك إنسان أعجم

فهل  (( ألنذركم به ومن بلغ ))ما يقول هذا معروف ؛ فالفهم شرط وجمرد البالغ ال يكفي ؛ وأما قوله تعاىل: 

  املعىن: ومن وصل إليه وإن مل يفهم ؟ أو من بلغه فأدركه ؟ الثاين هو املعىن .

  الرافضة ؟ما حكم اإلسالم يف  السائل :

الشك الذي يسب أبا بكر وعمر ليس من الدين يف شيء ؛ اهللا يكفينا شرهم ؛ ال، جيب بغضهم كيف  الشيخ :

  من قال جيب حمبتهم ؟ جيب بغضهم ما فيه إشكال ؛ لكن نسأل اهللا هلم اهلداية .

إذا طعموا إذا ما  (( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيماأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واهللا يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا 

ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم اهللا من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك 

  . فله عذاب أليم ))

هل ميكن أن يكون  (( وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ))رجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: أعوذ باهللا من الشيطان ال

(( أطيعوا اهللا وأطيعوا أمر اهللا وأمر الرسول متناقضني ؟ ال ميكن ؛ ما وجه ذلك من اآلية ؟ العطف قوله: 

  ة اهللا ... ؛ ال ؛   ؛ أي ما وجهه ؟ كونه عطف طاعة الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم على طاع الرسول ))



  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

هل ميكن أن يكون أمر اهللا وأمر الرسول  (( وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ))قال اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  متناقضني ؟ 

  ال ميكن ؛  الطالب :

  ما وجه ذلك من اآلية ؟  الشيخ :

  ؛ (( أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول )) العطف قوله:  الطالب :

  أي ما وجهه ؟  الشيخ :

   كونه عطف طاعة الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم على طاعة اهللا الطالب :

   ال الشيخ :

  ألنه أعاد الفعل  الطالب :

  ال ؛  الشيخ :

(( فجعلهما يف مقابلة من توىل عن طاعته يف قوله:  (( أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ))إن اهللا قال:  الطالب :

  ؛  فمن تولى ))

ال يقع التناقض ألنه لو وقع التناقض لكانت طاعة الرسول معصية هللا وطاعة اهللا معصية للرسول ، هذا  الشيخ :

تناقض يعين تناقض يكون ضد حكم نقيضه ؛ فلو قلنا إنه يقع التناقض لزم من ذلك أن تكون طاعة اهللا معصية 

     للرسول وطاعة الرسول معصية هللا .

ما يدل على أن طاعة الرسول مستقلة مبعىن أننا ال حنتاج إىل شاهد من القرآن فيما أمر به  هل يف اآلية الشيخ :

  الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟

  نعم   الطالب :

  ما هو الدليل ؟ الشيخ :

   (( وأطيعوا الرسول ))ألنه أعاد الفعل هنا فقال:  الطالب :

  لة .وإعادة الفعل تدل على أن الطاعة مستق الشيخ :

  ما يشبهها من القرآن أو هل يف القرآن ما يشبه هذا التحذير ؟ : (( واحذروا ))هل لقوله الشيخ :

  نعم ؛   الطالب :

  ما هو ؟ الشيخ :



  آية تدل على احلذر من خمالفة أمر اهللا ورسوله ؟  الشيخ :

قال  يصيبهم عذاب أليم ))(( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو قوله تعاىل:  الشيخ :

  اإلمام أمحد: أتدري ما الفتنة ؟ إا الشرك ؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك .

  هل يالم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على عدم قبول دعوته ؟  الشيخ :

  ال يالم ؛ الطالب :

  لكن اآلية هنا ؟  ))(( فتول عنهم فما أنت بملوم لقوله:   الشيخ :

   (( فإن تولوا فاعلموا أنما على رسولنا البالغ المبين ))هنا لقوله:  الطالب :

   فإذا كان ليس عليه إال البالغ فإنه لن يضره توليه وال يالم عليه . الشيخ :

  هل هي مبعىن املبني أو مبعىن البني ؟ (( المبين ))  الشيخ :

  املبني ؛  الطالب :

  تأيت املبني مبعىن البني ؟  وهل الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  مثاله ؟  الشيخ :

  أبان الصبح ؛  الطالب :

(( هو الذي بعث في األميين رسوال منهم يتلوا لكن هذه أبان فعل لكن نريد اسم الفاعل مبني  الشيخ :

   يعين بني . عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين ))

(( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما تقوا نبدأ درس اجلديد ؛ قال اهللا تعاىل: 

" ليس " أداة نفي وهي على ماض جامد واجلامد عند النحويني هو الذي ال يتصرف ؛ واجلمود قد يكون  ))

من وجه دون آخر ؛ وهنا اجلمود كلي ال ميكن أن فيه ف التصري مجودا كليا وقد يكون مجودا جزئيا حبيث ميتنع

(( وعملوا بقلوم  (( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات )) (( آمنوا ))تتغري " ليس " وهي للنفي 

 (( عملوا الصالحات ))بأبدام ؛ وهذا شامل للدين كله ألن الدين كله إميان وعمل ؛ وقوله:  الصالحات ))

عمال الصاحلات واألعمال الصاحلات ال ميكن أن تكون ذا الوصف إال إذا كانت موافقة للشريعة أي عملوا األ

( ما كان من شرط ليس في كتاب اهللا ، إال إذا كانت موافقة للشريعة لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

ن توافق الشريعة إال إذا وافقت يعين فاسدة ؛ فاألعمال الصاحلة ما وافقت الشريعة ؛ وال ميكن أ فهو باطل )

الشريعة يف أمور ستة وهي: السبب ، واجلنس ، والقدر ، والكيفية ، والزمان ، واملكان ؛ يعين ال ميكن أن تكون 



العبادة شرعية الصاحلة إال إذا وافقت الشريعة هذه األمور الستة ؛ األول: السبب ؛ والثاين: اجلنس ؛ والثالث: 

كيفية ؛ واخلامس: الزمان ؛ والسادس: املكان ؛ فإذا خالفت الشريعة يف واحد من هذه الستة القدر ؛ والرابع: ال

أوال: السبب ؛ فلو أحدث اإلنسان سببا يتعبد هللا  : ؛ هذه شروط املوافقة للشريعةفليست شرعية وال مقبولة 

تعاىل مبقتضاه وليس شرعيا فعمله مردود ، ولنضرب هلذا مثال: لو أن اإلنسان إذا جتش قال: احلمد هللا ؛ هنا 

أحدث عبادة اهللا عزوجل وهي احلمد لسبب وهو اجلشاء فهل جاء يف الشريعة أن اجلشاء سبب للحمد ؟ ال ؛ 

من املعلوم أن األضاحي تكون من يمة األنعام  ؛اجلنس  :الثاين قلنا .ألنه تعبد هللا مبا مل يشرعه إذا ال يقبل منه 

وهي اإلبل والبقر والغنم ؛ فلو ضحى اإلنسان بفرس مل يقبل منه ؛ أليش ؟ ألنه خمالف الشريعة يف اجلنس ؛ لو 

لف للشريعة يف اجلنس ؛ وإن كان الشرع قد ضحى بنعامة مل يقبل منه ؛ لو ضحى حبمامة مل يقبل منه ؛ ألنه خما

أوجب يف احلمامة إذا قتلها احملرم شاة لكن مل يأت الشرع بأن يضحي اإلنسان حبمامة ؛ وبه نعرف خطأ من قال 

بيته وخيرج إىل ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال يف الرجل يغتسل يف  وكإنه جتوز التضحية بالدجاج والدي

معة بالساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ؛ قالوا هذا يدل على أن الدجاجة يصح التقرب ا ؛ املسجد يوم اجل

وجوابنا على هذا أن معناه تقرب إىل اهللا بالصدقة ا ال بذحبها والشك أن اإلنسان لو ذبح الدجاج وتصدق ا 

الث: القدر ؛ لو تعبد اإلنسان هللا عزوجل الث الفقراء أنه جيزئه ؛ إذا البد من موافقة العمل بالشريعة يف اجلنس .

بصالة سادسة جعلها عند ارتفاع الشمس قيد رمح وقال إنه يتقرب إىل اهللا تعاىل ذه الصالة الرتفاع الشمس 

قيد رمح ال ألا صالة ضحى ؛ فهذه عبادة ال تقبل ، يعين أراد أن جيعلها أيش ؟ أراد أن جيعلها صالة سادسة 

تقبل ألنه زاد صالة مل ينزل اهللا ا من سلطان ؛ ولو أنه صلى الظهر مخس ركعات مل تقبل  مع اخلمس فإا ال

الرابع: الكيفية ؛ لو تعبد هللا تعاىل بالوضوء ، توضأ وضوءا كامال مشتمال على  ملخالفة الشريعة يف القدر .

عبادة ألنه خمالف للشريعة يف كيفيته ؛ األعضاء كلها لكنه بدأ بالرجلني مث الرأس مث اليدين مث الوجه ؛ مل تقبل ال

اخلامس: الزمان ؛ لو أن اإلنسان  وكذلك لو سجد قبل أن يركع مل تقبل الصالة ألا خمالفة للشريعة يف الكيفية .

وقال عيد كعيد فالقياس أن يضحى بعيد الفطر كما يضحى يف عيد األضحى ؛ مل تقبل ؛  ضحى يف عيد الفطر

يف املكان ؛ لو أن اإلنسان اعتكف يف رمضان يف بيته أو امرأة  يف الزمان .يف الوقت أو عة ملاذا ؟ ملخالفة الشري

بقي أن يقال: وهل يأمث اإلنسان  يف مصالها الذي يف البيت ؛ مل جيزئ ؛ ملاذا ؟ ألنه خمالف للشرع يف املكان .

لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم:  لو تعبد هللا عزوجل مبا خيالف الشريعة يف واحد من هذه ؟ فاجلواب: يأمث ؛

إذا  (( وعملوا الصالحات )) ( إياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة ) .

أي إمث ، وهذا هو املنفي ؛  (( جناح ))الصاحلات وصف ملوصوف حمذوف ؛ التقدير: األعمال الصاحلات ؛ 



" فيما طعموا " أعم من "  (( فيما طعموا إذا ما اتقوا ))أي إمث فليس على املؤمن الذي يعمل الصاحلات جناح 

(( فيما أكلوا " فيشمل األكل والشرب ؛ ألن الشرب يطعم ويذاق فهو طعام ودليل ذلك قول اهللا تبارك وتعاىل: 

(( ومن لم يطعمه فإنه مني )) (( يقوله من ؟ طالوت ؟  إن اهللا مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ))

له طعم يعين من النهر والنهر يؤكل أو يشرب ؟ يشرب ؛ إذا قوله: (( فيما طعموا )) يعم كلما  من لم يطعمه ))

؛ الثالث:  (( وآمنوا ))؛ الثاين:  (( إذا ما اتقوا ))يف الفم من مأكول ومشروب لكن بشروط ؛ الشرط األول: 

؛ والسابع:  (( اتقوا ))؛ السادس:  (( وآمنوا ))س: اخلام (( ثم اتقوا ))؛؛ الرابع:  ((  وعملوا الصالحات ))

(( إذا ما اتقوا قوله:  هذه قيود مخسة وليست متكررة ؛ كل واحد له معىن ، كل واحد له معىن . (( أحسنوا ))

يعين اتقوا ما حرم عليكم من املأكول وليست التقوى عامة ، إذا ما اتقوا ما حرم عليهم من املطعوم ، هذه  ))

(( وعملوا الصالحات أي آمنوا باهللا ؛ ألن اإلميان الشك أنه أصل يف قبول األعمال ؛  (( وآمنوا ))؛  واحدة

هذا شرط أي عملوا الصاحلات فيما يأكلون من املباحاة فلم يستعينوا ا على حمرم فإن استعانوا ا على حمرم  ))

هذا كلمة " مث "  (( ثم اتقوا وآمنوا ))ات ؛ قال: وهي مباحة صارت حراما ألن اهللا اشرتط أن يعملوا ا الصاحل

تدل على أا نوع آخر غري األول ؛ ألن العطف والسيما " مث " دالة على املهلة والرتتيب يدل على أن الثاين غري 

 أي مث استمروا على تقواهم ما حرم عليهم من هذا الطعام ؛ وقوله: (( ثم اتقوا وآمنوا ))األول ؛ فيكون املعىن 

أي استمروا على إميام ؛ واألمر باإلميان يصح مرادا به الثبوت عليه واالستمرار فيه كما قال تعاىل: (( آمنوا )) 

هذه  (( ثم اتقوا وأحسنوا ))؛  (( يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ))

هذه اآلية ميكن  (( واهللا يحب المحسنين ))عل مجيع الطاعات التقوى العامة ، اتقوا مجيع احملرمات وأحسنوا بف

أن حنملها على حاهلا ، احلال األوىل حال من يذهب فيه التقشف وخيشى من الرتف... املباح فيجتنب الفواكه 

واللحم املندي والشيء اللذيذ تعبدا هللا ؛ وحتمل أيضا ، وهلا حممل آخر فيمن توفوا قبل حتليل اخلمر فهم قد 

ربوا اخلمر وهي حرام وإال حالل ؟ هي يف النهاية حرام لكن حني شرم إياها حالل ألن اهللا سبحانه وتعاىل مل ش

(( يسألونك عن حيرمها بتاتا إال بعد موته وإن كان قد نزلت آيات تعرض بالتحرمي وتقيد احلل كما يف قوله: 

(( يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم ه: ويف قول الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ))

وهؤالء أشكل على الصحابة حاهلم ، ملا حرمت اخلمر أشكلت على الصحابة حاهلم ، أشكل على  سكارى ))

الصحابة حال الذين توفوا من قبل فأنزل اهللا هذه اآلية أنه ليس عليهم جناح ألم مل ينتهكوا ما حرم اهللا بل هم 

ون حمسنون ؛ إذا حتمل على وجهني ؛ على من شرب اخلمر قبل حترميها ، وأيضا لو قلنا اآلن وقبل أن مؤمنون متق

يعلم بتحرميها ؛ فهذا يشمل أنه ليس عليهم جناح ؛ الثاين من تورعوا عما أحل اهللا هلم خوفا من اإلمث ، فيقال 



احملبة  (( واهللا يحب المحسنين ))ل: وج وقوله عز .هلم ليس عليكم جناح فيما طعمتم إذا متت هذه الشروط 

لو أردنا أن حندها مل نستطع ، ما يستطيع اإلنسان أن حيد احملبة أبدا ، أحد منكم يستطيع أن حيدها ؟ حمبات 

فيما بيننا أحد يستطيع ؟ ما أحد يستطيع ؟ شيء هو من حياتكم اليومية يف داخل البيت وخارج البيت ومع 

ف املعروف يزيده جهالة أو يزيد به جهال ؛ ولذلك ملا ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف  ذلك ما حتدوا ؟ نعم تعري

كتابه " روضة احملبني " تعريف احملبة قال: هذه األمور الطبيعية ال ميكن تعريفها ، ما تستطيع أن تعرف احملبة وال 

يف النفس كل إنسان يعرفها ، نعم الكراهة وال البغضاء وال اخلوف وال الفرح ، ما تستطيع ؛ ألن هذه أمور ... 

؛ احملبة أن ترى عليها عالمات الشك فلو قلت مثال: احملبة أن متيل للشيء الذي ينفعك أو تدفع به ضررك 

الرجل قد أنار وجهه واستبشر وفرح ؛ ما ميكن تعريفه ؛ إذا احملبة معلومة وإن شئت قل معروفة وتعريف املعروف 

ومن فوائدها:  . فوائد ؛أوال: نفي اجلناح يف املطعومات من مأكول ومشروب ذه الشروطيف اآلية  يزيده جهالة .

أن على الكفار جناح فيما طعموا ؛ ملاذا ؟ وجهه ؟ غري مؤمنني ؛ فالكافر لو رفع لقمة إىل فمه أو شرب كأسا 

ل من حرم زينة اهللا التي أخرج (( قمن ماء فإنه حماسب به وعليه اإلمث فيه ؛ ويؤيد هذا قول اهللا تبارك وتعاىل: 

لغري املؤمنني يف وهل  . لعباده وطيباته من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيمة ))

(( خالصة يوم القيمة احلياة الدنيا ؟ أما غدرا فنعم أليس كذلك ؟ وأما شرعا فال ؛ وهلذا قال بالنسبة للمؤمنني: 

ومن فوائدها: القيود الشديدة يف نفي اإلمث عمن أكل أو شرب يف مأكوله  ري خالص .ولغري املؤمنني غ ))

ومشروبه ؛ وعرفتم اآلن التقوى كم ذكرت ؟ ثالث مرات ، واإلميان مرتني ، واإلحسان مرة ؛ فيود شديدة عظيمة 

ننا وإياكم هللا أن يعي؛ فاحفظ يا أخي املسلم أن يكون يف مطعومك عليك إمث ألنك لن تتم هذه القيود ـ أسأل ا

ومن فوائدها: أن من أكل حالال بكسب حرام فعليه اإلمث ؛ ملاذا ؟ ألنه مل يتق اهللا يف كسبه والبد أن  . عليه

فهل يكون غري الكاسب كالكاسب يف هذا اإلمث ؟ نقول أما إذا كان الشيء معينا ، احملرم  يتقي اهللا عزوجل .

؛ فهذا  أن أعرف أن هذه الشاة اليت ذحبها إكراما يل قد سرقها من فالنمعينا فهذا يكون اآلكل كالكاسب مثل 

حرام علينا أن نأكلها ؛ أما إذا كان هذا اإلنسان يتعامل بالربا ويكسب بالربا يف رضا صاحبه املرايب فإنه ال بأس 

على حد سواء فكل وال أن تأكل من ماله إال إذا كان امتناعك منه يؤدي إىل توبته فهنا امتنع ؛ أما إذا كان كل 

حرج عليك ؛ ويدل هلذا أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أكل من مال اليهود واشرتى من مال اليهود مع 

أم معروفون بأكل السحت وأخذ الربا ومل يستفسر ومل يقل ألي واحد هل كسبتها بالربا ؟ وبناء على ذلك إذا 

عامل باملباح فهل يلزم الورثة أن يبحثوا كيف كسب ذلك ؟ ال يلزمه ، مات ميت وحنن نعرف أنه يتعامل بالربا ويت

اإلمث على الكاسب إال إذا علم أن هذا هو عني مال الغري فيجب علينا أن نرده إىل صاحبه ، جيب علينا أن نرده 



أنه ألننا علمنا أنه ليس ملكه ؛ فإن شككت هل هو ملكه  أخذه بطريق شرعي أو سرقة فما األصل ؟ األصل 

؟ أمن سرقة أو من طريق مباح ؟ لو كنا  وال يلزمنا أن نقول لكل من أهدى إلينا هدية: من أين ، األصل أنه له له

مكلفني ذا لشق علينا مشقة شديدة ولكن ـ احلمد هللا ـ أن األمور بظاهرها ، مثل ما سأل قوم عن النيب صلى 

عهد بكفر أسلموا قريبا وال يدري املهدى إليه اللحم اهللا عليه وآله وسلم عن أناس يأتون بلحم وهم حديث 

ومن فوائدها: فضيلة  أذكروا اسم اهللا أم ال ؟ فقال هلم: مسوا أنتم وكلوا ألن األصل احلل حىت يتبني التحرمي .

ومن فوائدها: فضيلة اإلحسان إىل اخللق واإلحسان يف  اإلميان والتقوى وأا سبب لطيب املطعم وحل املطعم .

دة اخلالق ؛ فاإلحسان إىل اخللق أن تبذل جاهك ، تبذل مالك ، تبذلك خدمتك منفعتك البدنية ؛ عبا

( أن تعبد اهللا  اإلحسان يف عبادة اخلالق فسره أعلم الناس معناه وهو النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله: 

(( واهللا يحب حيب ؛ لقوله: ومن فوائدها: إثبات أن اهللا  . كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )

وهذه الصفة كسائر الصفات جيب على العبد أن يصدق ربه ذا وأن حيمل كالم ربه على ظاهره  المحسنين ))

(( لعلكم يعين صريناه بلغة العربية  (( إنا جعلناه قرآنا عربيا ))وعلى ما تقتضيه اللغة العربية ؛ ألن اهللا قال: 

ألجل أن نعقل هذا القرآن ونفهمه ؛ وعليه أن نؤمن بأن اهللا حيب ؛ ولو فسرناه بغري ظاهره لكنا  تعقلون ))

معتدين على النص ، لكنا معتدين على النص من وجهني ؛ الوجه األول صرفه عن ظاهره ؛ والوجه الثاين إثبات 

مواضعه ؛ فيه من هم  معىن على خالف الظاهر ، وهذا جناية ، جناية على النصوص وحتريف الكلم عن

مسلمون الشك يف إسالمهم يفسرون احملبة بأا ثواب أي يثيب احملسنني ؛ ونقول عفا اهللا عن من ماتوا ونسأل 

اهللا اهلداية ملن بقوا ؛ هذا التفسري حتريف الكلم عن مواضعه ؛ ألن اإلثابة شيء واحملبة شيء آخر وإن كانت احملبة 

أن نفسر شيئا بالزمه إال بدليل ، مث أميا أبلغ يف احلث على اإلحسان أن نقول  يلزم منها الثواب لكن ال ميكن

(( معىن اآلية: واهللا يثيب احلسنني أو أن نقول: واهللا حيب احملسنني ؟ الثاين بالشك ؛ وهلذا ملا قال اهللا عزوجل: 

فاتبعوين تصدقوا يف دعواكم ؛ بل ومل يقل: إن كنتم حتبون اهللا  قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا ))

ـ أسأل اهللا أن جيعلين وإياكم من أحبابه ـ هي املقصود ؛ ألن حمبة اهللا هي املقصود  (( يحببكم اهللا ))قال: 

فلذلك نقول أيضا يف تفسريها بالثواب نقص يف داللتها ومضموا ألن النفس ال تتشجع إذا كانت مبعىن الثواب 

فإن قال قائل: فهل تطردون هذه القاعدة يف كل النصوص  وال جيوز صرفها عن ظاهره .؛ بل احملبة على ظاهرها 

؟ فاجلواب: نعم جيب علينا أن نطردها يف مجيع النصوص ألن الصحابة أمجعوا على ذلك ، ما منهم أحد منهم 

اس مهم ذكر اهللا يفسر القرآن خبالف ظاهره أبدا ؛ فعلينا فيما يتعلق بصفات اهللا أن نؤمن ا ؛ لكن على أس

(( ليس كمثله شيء أثبته هللا فعلى هذه القاعدة ؛ ما هي ؟  كل شيء  (( ليس كمثله شيء ))عزوجل يف قوله: 



وذا تسرتيح وتسلم من اعرتاضات كثرية ؛ من ذلك: أنه يكثر اآلن السؤال عن هل نثبت هللا امللل أم ال ؟  ))

فيقال: ما الذي حدك أن حتك  ( إن اهللا ال يمل حتى تملوا )احتجاجا بقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

الشيء حىت خيرج العظم ما الذي حدك على هذا ؟ هل تثبت هللا امللل أم مل تثبت ؟ إن من هو خري منك ممن 

وخري هذه األمة مل يسألوا الرسول عليه الصالة والسالم عن ذلك أبدا ، عرفوا املعىن وأبقوا  هذه األمة ك منسبق

لفظ على ما هو عليه ، ما الذي حدك ؟ هل احلديث صريح يف أن اهللا ميل ؟ ما هو صريح ، ليس بصريح ؛ ال

سياقه اكلفوا من العمل ما تطيقون يعين حتملوا منه ما تطيقون فإن اهللا ال ميل حىت متلوا يعين ال ميل من ثوابكم 

امللل هللا فامللل كسائر الصفات ملل يليق باهللا  حىت متلوا من العمل ، هذا معناه واضح ؛ فإن كان يدل على ثبوت

ال مياثل ملل املخلوقني ، ملل املخلوق تعب وإعياء وضيق نفس ؛ لكن ال يثبت هذا هللا عزوجل أبدا ؛ واضح يا 

مجاعة ؟ مثل الغضب اآلن الغضب أثبت اهللا لنفسه غضبا ما فيه إشكال يف القرآن يف عدة مواضع والسنة كذلك 

ل: الغضب غليان دم القلب لطلب االنتقام ، الغضب حيمل الغاضب على التصرف السيء حىت إنه ؛ لو قال قائ

يكسر األواين ويطلق النساء ويعتق العبيد ويوقف األمالك وميزق األوراق ؛ أليس كذلك ؟ بلى ، يعين بعض الناس 

ق ؟ أبدا ، إن اهللا تعاىل إذا يصله احلد إىل هذا ؛ لو قال قائل: هل غضب اهللا الذي نثبته حقا كغضب املخلو 

غضب فإنه لن يفعل إال حلكمة ، لن يفعل اهللا إال حلكمة ؛ وغضبه دليل على قوته عزوجل وقوة سلطانه ألن 

الغضب ال يصدر إال من قادر على االنتقام ؛ أليس هكذا ؟ العاجز ما ميكن يغضب ، ال ميكن يغضب ؛ لو 

، ويش يسوي ؟ يبكي وحيزن ويروح ... ؛ لكن ذي السلطان  يأيت ينتقم منك ؟ التضرب صيب يغضب عليك 

هو الذي يغضب وينتقم ؛ فالغضب إذا صفة محيدة لكن بشرط أن ال خترج الغاضب عن قوله ؛ وهلذا نقول إن 

اهللا تعاىل يغضب لكن ليس كغضب املخلوق الذي خيرج عن ... حىت تصرف تصرفا ال يليق ؛ وعلى هذا فقس 

 ما أثبته لنفسه وتأدبت مع اهللا حبيث ال تتجاوز ما ذكر اهللا عزوجل ، أثبتت هذا على حد ؛ وأنت إذا أثبت هللا

فإنك ستسلم يف عقيدتك وفكرك والتشويش الذي  (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ))قول اهللا تعاىل: 

ومن  شفا جرف هار . يلقيه الشيطان يف قلبك ؛ أما إذا قمت تتحرك يف هذه النصوص ميينا ومشاال فأنت على

فوائدها: احلث على اإلحسان إىل اخللق، وعلى اإلحسان يف عبادة اخلالق ؛ ألن اهللا حني خيربنا أنه حيب احملسنني 

ماذا يريد منا ؟ أن نفعل لننال هذه املرتبة العظيمة وهي حمبة اهللا ـ أسأل اهللا أن جيعلين وإياكم من أحبابه ـ؛ فلذلك 

  اإلحسان . يستفاد منها احلث على

  عن أهل الكالم والفلسفة ؟ السائل :



الشك إنه غضب ؛ لكن هم ـ بارك اهللا فيك ـ هم ليس عندهم عقول ، وصفهم شيخ اإلسالم رمحه اهللا  الشيخ :

وصفا دقيقا قال " إم أوتوا فهوما ومل يؤتوا علوما " فهم ما عندهم علم من الكتاب والسنة عندهم فهم ؛ " 

أوتوا زكاة  " ما عندهم تقوى اهللا عزوجل وإال لو اتقوا اهللا عزوجل احرتموا نصوص الكتاب  وأوتوا ذكاء وما

والسنة ، أدىن ما نقول فيهم إم جهلوا يعين قد ال يكون عدم التقوى عندهم عن عمد لكن عن ظن أم على 

  هدى وحيسبون أم على شيء وهم ضالون .

يف الدكاكني وهذه الدكاكني فيها احلالل األشياء د األوربية ويبيعون بعض املسلمني يعملون يف البال السائل :

  احلرام فإذا دعي اإلنسان عندهم فهل له أن يأكل من كسبهم ؟فيها و 

ليس عليه شيء إذا أكل املباح ، إذا أكل املباح ليس عليه شيء كما قلت لكم ، إذا كان يف عدم إجابة  الشيخ :

  عوة .الدعوة مصلحة فهنا ال جتب الد

ما رأيكم فيمن يقول إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أكل طعام اليهود وقبل هداياهم ألم كفار  السائل :

  ليسوا على ملة صحيحة أما املسلمون اآلن هم على ملة وعرفوا احلالل واحلرام من الكتاب والسنة ؟

السحت ويأكلون الربا مدحا هلم أو ذما هلم هذا جواب غري صحيح ؛ ألن اهللا تعاىل ذكر أم يأكلون  الشيخ :

املختلط باحلرام مث  فهم قد منهيون عنه ؛ لكن بعض الناس يريد أن حيرم مال (( وقد نهوا عنه ))؟ وهلذا قال: 

  يدفع ذا الدفاع الضعيف .

أيديكم ورماحكم (( يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

ليعلم اهللا من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم 

حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو  

ره عفا اهللا عما سلف ومن عاد فينتقم اهللا منه واهللا كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أم

   . عزيز ذو انتقام ))

  

   (( يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

ملوا الصالحات (( إذا ما اتقوا وآمنوا وعنود أن نبحث عن قوله تعاىل: وقبل أن نشرح يف درس الليلة  الشيخ :

  ما معىن األوىل ؟ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ))

  يف قلوم ؛  (( آمنوا ))أي من أكل احملرمات ؛ و  (( اتقوا )) الطالب :

  أنا أريد تقوى األوىل معناها ؟  الشيخ :



  حمرمات من األطعمة ؛  الطالب :

  والثانية ؟  الشيخ :

  استمروا يف التقوى وترك احملرمات ؛  الطالب :

  والثالثة ؟  الشيخ :

  تقوى العمل ؛  الطالب :

  إذا ال تكرار ألن كل واحدة حممولة على معىن . الشيخ :

  األوىل ؟   (( إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ))يف قوله تعاىل:  (( آمنوا ))قوله  الشيخ :

  لها ؛ آمنوا حب الطالب :

  نعم ؟  الشيخ :

  آمنوا ميا جيب اإلميان به ؛  الطالب :

  نعم يعين للعموم ؛ الثانية ؟  الشيخ :

  أي استمروا على إميام . الطالب :

   سبق يف الفوائد اآلية إثبات صفة من صفات اهللا عزوجل ما هي ؟ الشيخ :

  صفة احملبة ؛  الطالب :

  من الصفات الذاتية أو الفعلية ؟ لعلكم عرفتم فيما سبق أن احملبة اهللا .إثبات احملبة صفة من صفات  الشيخ :

  الفعلية ؛  الطالب :

  الفعلية ملاذا ؟  الشيخ :

  ألا تتعلق مبشيئته ؛  الطالب :

   وكل صفة هلا سبب فإا من صفات الفعلية ألا معلقة ذا السبب . الشيخ :

أثر عن ابن مسعود  يها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد ))(( يا أقال اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

   رضي اهللا عنه يف مثل هذا التعبري ما هو األثر ؟ 

إذا سمعت اهللا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك ، استمع ، انتبه ؛ فإما  (قال رضي اهللا عنه  الطالب :

  ؛  )خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه 

اجلملة هنا خربية ومؤكدة مبؤكدات ثالثة ؛ وهي  (( ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد ... ))لننظر اآلن  الشيخ :

  يا أخ ؟ 



  القسم املقدر ألن الالم موطئة للقسم ؛  (( ليبلونكم ))الالم ، ونون التوكيد  الطالب :

(( بشيء  . هللا من يخافه بالغيب ))(( ليعلم اومعىن يبلونكم خيتربنكم ؛ وملاذا يكون االختبار ؟ قال:  الشيخ :

 الذي تصطادونه وهو حمرم عليكم  من الصيد ))



أثر عن ابن مسعود رضي اهللا  (( يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد ))قال اهللا تبارك وتعاىل: 

يا " إذا سمعت اهللا يقول  (؟ قال رضي اهللا عنه  عنه أثرذا ما" يا أيها الذين آمنوا " عنه يف مثل هذا التعبري 

(( لننظر اآلن  . )فأرعها سمعك ، استمع ، انتبه ؛ فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه  " أيها الذين آمنوا

اجلملة هنا خربية ومؤكدة مبؤكدات ثالثة ؛ وهي يا أخ ؟ الالم ، ونون  ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد ... ))

خيتربنكم ؛ وملاذا يكون " بلونكم ي" ألن الالم موطئة للقسم ؛ ومعىن  ؛ القسم املقدر ، (( ليبلونكم ))التوكيد 

الذي تصطادونه وهو حمرم  (( بشيء من الصيد )) (( ليعلم اهللا من يخافه بالغيب )) .االختبار ؟ قال: 

أي تصيدونه باليد وتصيدونه بالرماح ، وهذا على  (( تناله أيديكم ورماحكم ))يف حال اإلحرام ؛ عليكم 

روا ينالونه بأيديهم وما كان طائرا كانوا ينالونه برماحهم ؛ ألن الطائر اختالف حال الصيد ؛ فما كان زاحفا صا

أعلى والطريان أسرع من الزحف ؛ لكن مع ذلك يكون الطري نازال وهادئا يف طريانه ألن الذي ميسكه يف جو 

؛ وقلنا  السماء من هو ؟ اهللا عزوجل ، فهو قادر عزوجل على أن حيبطه إىل قرب األرض وأن جيعل طريانه هادئا

الالم هنا للتعليل ،  (( ليعلم اهللا من يخافه بالغيب )) (( ليعلم ))إن االبتالء هو االختبار ؛ ألي شيء ؟ قال: 

هلا معنيان ؛ املعىن األول: خيافه وهو  (( بالغيب ))ويعلم أن يدرك عزوجل من خيافه بالغيب أي من خياف اهللا ، 

أيضا املعىن الثاين أي  (( بالغيب ))؛ ( فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) سبحانه وتعاىل غائب عن نظره يف قوله: 

حال غيابه عن الناس مثل أن يكون يف ليل أو يف ظل شجرة أو من وراء أكمة أو يف جمرى صيد أو حنو ذلك ؛ 

نه إذ أنه مل هلا معنيان ؛ األول: أنه خياف ربه مع غيبته تبارك وتعاىل ع (( ليعلم اهللا من يخافه بالغيب ))إذا 

أي بغيبه عن الناس ؛ ألن من الناس من يظهر خمافة اهللا  (( بالغيب ))يرى ربه لكنه عرفه بآياته ؛ واملعىن الثاين 

(( إن الذين ظاهرا ولكنه باطنا ال خياف اهللا عزوجل ؛ والذي ميدح من خياف اهللا بالغيب ، قال اهللا تعاىل: 

أي فمن اعتدى على حمارم اهللا  (( فمن اعتدى بعد ذلك )) . ر ))وأجر كبين ربهم بالغيب لهم مغفرة شو يخ

أي عذاب مؤمل يف الدنيا أو يف اآلخرة ، إما يف الدنيا  (( فله عذاب أليم ))عزوجل بعد أن بني اهللا له احلكم 

له ليعلم من خيافه يف اآلية الكرمية: بيان امتحان اهللا تبارك وتعاىل لعباده بتيسري أسباب املعصية   وإما يف اآلخرة .

(( ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم بالغيب ومن ال خيافه إال يف العالنية ؛ وجهه من اآلية ظاهرة 

ومن فوائدها: فضيلة الصحابة رضي اهللا عنهم الذين هم مقدم هذه  . ورماحكم ليعلم اهللا من يخافه بالغيب ))

هم على حمارم اهللا وعدم انتهاكهم حلرمات اهللا ؛ فإن هذا الصيد الذي األمة ؛ وذلك خبوفهم من اهللا وعدم حتيل

ابتلوا به وقع ذلك فعال ألن اهللا أخرب بأنه سيفعل وفعل عزوجل ؛ لكن مل يذكر عن واحد منه أنه أخذ صيدا 

فضل ومن فوائدها: أن هذه األمة ت واحدا ، خاف اهللا عزوجل وعظموا حمارمه ؛ وهذا فضل عظيم هلذه األمة .



سائر األمم وعلى رأسهم األمة اليهودية ؛ ألن أمة اليهودية ابتالهم اهللا تعاىل بنحو هذا ولكنهم حتيلوا على حمارم 

اهللا ، ابتالهم اهللا تعاىل بالصيد الصيد البحري ال الصيد الربي ، حترم اهللا عليهم صيد السمك يوم السبت 

أخذون السمك أو احليتان يأخذونا يوم األحد فابتالهم اهللا فاحتالوا على ذلك وجعلوا شباكا يف يوم اجلمعة ي

(( املاء من كثرا فتحيلوا هذه احليلة فقال اهللا تعاىل هلم:  ن تأيت يوم السبت شرعا أي على ,عزوجل بكون احليتا

القردة ألم فكانوا قردة ـ والعياذ باهللا ـ ، كل أهل القرية ، أصبحوا يتعاوون كما تعاوى  كونوا قردة خاسئين ))

ومن فوائدها: أن  حتيلوا على حمارم اهللا مبا ظاهرها إباحة فقلبهم اهللا تعاىل إىل حيوان أقرب ما يكون من اإلنسان .

يتنبه اإلنسان لنفسه إذا يسرت له أسباب املعصية وأن ال يتدرج به الشيطان ؛ ألن الشيطان قد تيسر له أسباب 

حىت يقع يف احملظور ؛ فليحذر اإلنسان من تسهيل أو من تيسري أسباب  املعصية وال يدري عن نفسه مث ينهمك

املعصية له أن يقع يف املعصية ؛ وهلذا كان اإلنسان إذا ابتلي بتيسري املعصية له وتركها هللا عوضه اهللا تعاىل له خريا 

له فيما نعلم ، كان مملوكا  ، انظر إىل يوسف عليه الصالة والسالم فقد يسر اهللا له أسباب املعصية تيسريا ال نظري

لعزيز مصر وكان له امرأة يرى أا من أمجل النساء ألا امرأة العزيز وأعجبها يوسف وأحبته حبا شديدا حىت 

وصل إىل شغاف القلب يعين قعر القلب حب هذا الرجل وعجز أن تسكت ، يف يوم من األيام سولت هلا 

قت األبواب ـ واألبواب مجع باب أقلها ثالثة ـ يف حجرة من وراء نفسها أن تدعوه إىل فعل الفاحشة فدعته وغل

حجرة من وراء حجرة واألبواب مغلقة وليس عندها أحد ، فدعته لنفسها وتوعدته أنه إن مل يفعل سجنته وأهانته 

(( قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه فدعا ربه  ين ))(( ليسجنن وليكونا من الصاغر ، قالت: 

وال تظنوا أن اجلمع يعين أن مع املرأة أحدا ؛  تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ))وإال 

(( فاستجاب له ربه فصرف لكن يريد اجلنس فإن هذه اليت فتنت رمبا يفتنه غريها فأراد أن يكون دعائه عاما 

أسباب املعصية ؟ نعم ؛ بل أكثر ؛ يوسف عليه الصالة والسالم هيئت له  عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ))

من ذلك ، هدد بأن يهان ويسجن إن مل يفعل ومع ذلك جلأ إىل اهللا عزوجل ويف هذه الضرورة استجاب اهللا 

( رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف تعاىل دعائه ؛ ويف السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله: 

زوجل ؛ بالغيب أو بالشهادة ؟ بالغيب ألنه ما عنده أحد لو عنده مل يذكر أي مانع سوى خوف اهللا عاهللا ) 

أحد لقال إين أخاف أن يشهد فالن أو فالن ؛ فاهلم انتبه لنفسك سواء يف البيع أو الشراء أو أي شيء انتبه 

ومن فوائدها: أن الصيد يف حال  لنفسك ، إذا يسرت لك أسباب املعصية فاعلم أن ذلك امتحان من اهللا .

ومن فوائدها: أن من اعتدى بعد أن تبني له احلكم  . (( ليعلم اهللا من يخافه بالغيب ))رام حمرم ؛ لقوله: اإلح

(( بعد ومن فوائدها: أن من كان جاهال فإنه ال إمث عليه إذا فعل املعصية ؛ لقوله:  فله عذاب أليم أي مؤمل .



واهللا تبارك وتعاىل علمه  (( من يخافه بالغيب ))وله: ومن فوائدها: إثبات عليم اهللا تبارك وتعاىل ؛ لق ذلك )) .

(( ليبلونكم فإن قال قائل: هذه اآلية سياقها يدل على جتدد العلم هللا عزوجل ؛ ألنه قال:  حميط بكل شيء .

هذا وقبل وهو جل وعلى عامل بذلك قبل أن خيلق  (( ليعلم اهللا من يخافه بالغيب ))مث قال:  اهللا بشيء ))

(( ليعلم اهللا من ات واألرض خبمسني ألف سنة ؟ وهذا إشكال واقع يشكل على كثري من الناس خلق السمو 

لكن اجلواب عن ذلك من وجهني ؛ الوجه األول:  أليس اهللا قد علم ؟ اجلواب: بلى ، قد علم يخافه بالغيب ))

بني كون الشيء معلوما قبل أن أن علم اهللا قبل وقوعه علم بأنه سيقع ؛ وعلمه بعد وقوعه علم بأنه واقع ؛ وفرق 

فإن قال قائل: هذا مسلم يف علم اإلنسان فإن اإلنسان إذا علم بأن الشيء سرقه غدا  يقع ومعلوما بعد أن يقع .

هذا علم لكن إذا وقع صار علم الثاين أقوى من علمه األول ألن علمه األول علم اليقني وعلمه الثاين عني اليقني 

فاجلواب: حنن ال  جدد علمه ويقوى علمه تارة ويضعف تارة ؛ لكن علم اهللا واحد ؟، ومعلوم أن اإلنسان يت

نقول إن اهللا سبحانه وتعاىل إذا علمه واقعا ازداد علمه بذلك أبدا ، هو عامل به ؛ لكن عامل به أنه وقع ال أنه 

ه اجلزاء ؛ أما الوجه الثاين فنقول: سيقع ألن العلم األول ال يرتتب عليه جزاء بالنسبة للعبد والعلم الثاين يرتتب علي

علمه السابق ملا وقع علم بأنه سيقع ولكنه ال يرتتب على هذا العلم أي ثواب وال عقاب ؛ مىت يرتتب الثواب 

والعقاب ؟ إذا عمل العبد ؛ فيكون علمه الثاين الذي بعد وقوع الشيء علما يرتتب عليه الثواب والعقاب ؛ 

ومن  ظن اجلاهل أن علم اهللا يتجدد وحنن أن علم ربنا عزوجل مل يزل وال يزال موجودا .ويتعني اجلواب ذا لئال ي

فوائدها: الثناء على من خياف اهللا بالغيب ـ جعلنا اهللا وإياكم منهم ـ ؛ ألن كثري من الناس خياف اهللا سبحانه 

س يعلمون به ازداد خوفا ، يعين وتعاىل عنده خوف من اهللا لكن يقل خوفه إذا مل يكن حوله أحد ؛ وإذا علم النا

أصل اخلوف عنده لكن إذا كان عنده أحد ازداد خوفه من فعل املعصية خوفا من عقاب اهللا وخوفا من مالمة 

؛ فعليك  أن يداهن الناس ويراقبه فيقع الناس ؛ وهذا وإن كان حممودا لكنه ضعيف اخلوف من اهللا وخيشى عليه

(( يا أيها الذين آمنوا ال مث قال اهللا تبارك وتعاىل: يف السر ويف العلن   فك هللا واحداأيها األخ أن يكون خو 

(( ال تقتلوا الصيد وأنتم مما ذكر أنه سبحانه وتعاىل سيبتليهم ذكر احلكم فقال:  تقتلوا الصيد وأنتم حرم ))

أل " لبيان احلقيقة ؛ "  (( الصيد وأنتم حرم ))و" ال " هنا ناهية ، وعالمة كوا ناهية حذف النون ،  حرم ))

فما هو الصيد احملرم ؟ العلماء والسيما أهل الفقه رمحهم اهللا بني ضابطا هلذا فقالوا: إنه احليوان الربي املأكول 

الربي ضده  ؛املتوحش طبعا ، هو احليوان الربي املأكول املتوحش طبعا ؛ احليوان الربي ، احليوان هذا جنس 

؛ املتوحش طبعا ضده املتأهل وهو احليوان اإلنسي الذي يألف الناس يف بيوم ؛ ؛ املأكول ضده احلرام  البحري

هذا هو الصيد ؛ وعلى هذا فحيوان البحر ال يدخل يف النهي ألنه ليس مرادا ذه اآلية وإن كان صيدا لكنه 



صيد البر  (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكمحبري ، وقد قال اهللا تعاىل: 

؛ كم ذكرنا من قيد ؟ قلنا الربي ضد البحري ، املأكول وهذه اآلية صرحية فصل اهللا فيها وبني  مادمتم حرما ))

فإنه ليس عليه إمث ألن دجاج من  ضد احلرام ، املتوحش ضده املتأهل ويسمى اإلنسي ؛ فلو أن احملرم ذبح دجاجة

أس مع أنه بري مأكول لكنه ليس متوحش ، وإن كان بريا اإلنسي ليس من املتوحش ؛ ولو ذبح خروفا فال ب

ومأكوال ؛ والعربة بالطبع ، باألصل ال عربة بالوصف الطارئ ، الوصف الطارئ ال عربة به ؛ فلو توحش إنسي أو 

استأنس وحشي فما العربة ؟ باألصل ؛ وهلذا لو أن إنسانا رب أرنبا فهل جيوز إذا أحرم أن يذحبها ؟ ال ؛ ملاذا ؟ 

ألن العربة بأصلها متوحشة يف األصل الوصف طارئ عليها ؛ ولو أن دجاجة فرت وتوحشت وصارت تطري مع 

؛ وإمنا النهي هنا لئال  الطيور فهي حالل أو غري حالل للمحرم ؟ حالل ؛ ألن أصلها أا متأهلة فالعربة باألصل

الصيد ، اإلنسان املبتلى باللهو بالصيد ال  جير طلب الصيد احملرم عن نسكه فينشغل قلبه ؛ ألنه ال أشد من هلو

يقر له قرارا حىت يتابع الصيد ؛ وهلذا نسمع عن أهل الصيد أن الواحد منهم يتعب يف اخلروج إىل الرب لطلب 

الصيد ويلحقه الظمأ واجلوع وال ... وحرارة األرض وبرودة الشتاء ولكنه ال يبايل ألن قلبه مشغول وإذا كان اهللا 

(( ومن  ) لئال ينشغل احلاج فانشغاله يف الصيود أشد هلوا . رفث وال فسوق وال جدال في الحج )(( فالقال: 

اجلملة شرطية ؛ و" من " اسم شرط ، وأمساء الشرط تفيد  قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ))

 (( فجزاء ))نعم ؛ وعلى هذا فقوله: العموم يعين أي إنسان قتله منكم متعمدا قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من ال

وال ميكن أن جنعلها نعتا  (( جزاء ))مبتداء خربه حمذوف ؛ والتقدير: فعليه جزاء ؛ و " مثل " عطف بيان لقوله: 

نكرة وال تنعت النكرة باملعرفة ؛  (( جزاء ))معرفة حيث أضيفت إىل اسم املوصول ؛ و (( مثل ما قتل ))ألن 

  ، وعطف البيان قريب من الصفة لكنه ال يشرتط فيه ما يشرتط يف النعت . لكن جنعلها عطف بيان

  عن العقوبة بالذنب ؟ السائل :

(( هذا واقع يعين إصابة اإلنسان بذنبه إلعراضه عن طاعة اهللا أشد من العقوبة ؛ وهلذا قال اهللا عزوجل:  الشيخ :

ت فكون اإلنسان مستقيما مث يشعر بأنه ضعف فإن تولوا فاعلم أنما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ))

استقامته وصار يرتكب املعاصي هذه عقوبة ؛ يقول بعض السلف " إن اإلنسان ليحرم صالة الليل بذنب يصيبه 

" لكن أكثر الناس يف هذا عن غفلة يظنون أن املصائب اليت على الذنوب هي مصائب حسية وليس كذلك ، 

  لسالمة ـ .مصيبة القلب أشد ـ نسأل اهللا ا

  



يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل 

  فينتقم اهللا منه واهللا عزيز ذو انتقام ))ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا اهللا عما سلف ومن عاد 

وأظن أننا  (( يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تعاىل: 

نا كما قل  (( يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد ))يقال يف قوله تعاىل:  تكلمنا على فوائد اآلية السابقة ؟ نعم .

واملناسبة بني هذه اآلية واليت قبلها ظاهرة ، أن  (( يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء ))يف اآلية اليت قبلها 

(( يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا اهللا عزوجل ملا أخرب أنه سيختربهم ذا الصيد اهم أن يقتلوه فقال جل وعال: 

يف حمل نصب على احلال ؛ و " احلرم " مجع حرام واملراد به احلرم يف  رم ))(( وأنتم حمجلة  الصيد وأنتم حرم ))

املكان واحلرم يف احلال ؛ احلرم يف املكان بأن يكونوا يف حرم مكة واحلرم يف احلال بأن يكونوا حمرمني حبج أو عمرة 

اآلية ؛ ولو كان حمال  ؛ وعلى هذا لو أحرم اإلنسان من ذي احلليفة فمن حني إحرامه من ذي احلليفة يدخل يف

(( ال تقتلوا قوله:  ووصل إىل مكة إىل حدود احلرم فإذا دخل هذه احلدود فقد صار حراما أي يدخل يف اآلية .

فسرنا الصيد بأنه كل حيوان بري مأكول متوحش طبعا ، هذا هو الصيد ؛ وذكرنا فيما سبق مفاهيم  الصيد ))

من قتله منكم أيها املؤمنون متعمدا  جزاء مثل ما قتل من النعم ))(( ومن قتله منكم متعمدا ف هذه القيود .

مبتداء خربها  (( فجزاء مثل ما قتل من النعم )) (( فجزاء ))لقتله يف حال إحرامه أو يف حال كونه حراما ؛ 

ثل ما (( م والتقدير: فعليه جزاء ؛ أي عليه جزاء جيزي به عما قتل ؛ وسيأيت بيان ذلك إن شاء اهللا . حمذوف

يعين يكون مماثال له ؛ واملراد باملماثلة هنا املقاربة يف اخللقة ألن التماثل بني الصيد وبني النعم  قتل من النعم ))

هي ثالثة أشياء: اإلبل ،  (( من النعم ))مستحيل من كل وجه ؛ لكن املراد بذلك التقارب يف اخللقة ؛ وقوله: 

" (( ذوا عدل منكم )) أي ذه اجلزاء أو ذا املثل  (( يحكم به )) .والبقر ، والغنم؛ وتسمى يمة األنعام 

أي صاحبا عدل منكم ؛ والعدل هو االستقامة يف الدين واملروءة ، هذا  (( عدل ))ذوا " مثىن وهي مضافة إىل 

رمحهم اهللا بأن أي ذوا استقامة يف الدين واملروءة ؛ أما يف الدين ففسرها الفقهاء  (( ذوا عدل ))العدل ؛ فمعىن 

يأيت بالفرائض وأن ال يفعل كبرية وال يسر على صغرية ، هذا استقامة يف الدين ؛ أما االستقامة يف املروءة أال 

يفعل ما يشينه عند الناس وأن يفعل ما جيمله عندهم يعين يفعل اجلميل ويدع املشني ؛ وهذا األخري خيتلف 

املروءة ، والعربة  لد ال خيل املروءة ويف بلد آخر خيلون فعل شيء يف باختالف األحوال والبلدان واألزمان ؛ قد يك

( إن مما أدرك بأعراف الناس املستقيمة ال عربة باهلمج الذين حق عليهم قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

وا عدل منكم (( ذاملراد ذوي املروءة احلميدة  الناس من كالم النبوة األولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت )



فالبد أن يكون احلكم من املؤمنني ؛ وحيتمل أن يكون اخلطاب للصحابة رضي اهللا عنهم واخلطاب للمؤمنني  ))

(( " هديا " هذا حال يعين حال كون هذا اجلزاء هدا ،  (( هديا بالغ الكعبة )) فريجع يف ذلك إىل حكمهم .

(( أو كفارة طعام مساكين  أي واصال إىل احلرم وليس املراد إىل جوف الكعبة بإمجاع املسلمني . بالغ الكعبة ))

يعين " أو " هنا للتخيري ، كلما جاءت " أو " يف كتاب اهللا فهي للتخيري وإن شردت للرتتيب فإن اهللا يبني  ))

للكفارة أا طعام مساكني ؛ ويف قراءة بيان  (( طعام مساكين ))وقوله:  (( أو كفارة طعام مساكين ))؛  عزوجل

باإلضافة ؛ والكفارة مأخوذة من الكفر مبعىن السرت وهي الفدية اليت تسرت  (( كفار طعام مساكين ))عندي: 

املساكني  (( مساكين ))الذنب حىت ال يكون له أثر على اإلنسان ال يف قلبه وال يف وجهه وال يف قومه ؛ وقوله: 

به الفقري ؛ ويقال فقري واملراد به املسكني وذلك أن الفقري واملسكني من الكلمات اليت إذا مجع مسكني واملراد 

اجتمعت تفارقت وإذا تفارقت اجتمعت أي أنه إذا ذكر أحدها مشل اآلخر وإن اجتمعا فسر كل واحد مبعىن ؛ 

(( املساكني غري الفقراء ؛  )) (( إنما الصدقات للفقراء والمساكينفمثال هنا املسكني والفقري ويف قوله تعاىل: 

ومل يبني اهللا عزوجل أنه أي الطعام مماثل بالصيد وذلك لتعذر املماثل ؛ ألن الطعام  أو كفارة طعام مساكين ))

إما بر أو شعري أو متر أو ما أشبه ذلك فال ميكن أن مياثل احلمامة أو النعامة أو الظيب أو ما أشبه ذلك خبالف ما 

ومل يبني اهللا عزوجل مقدار هذا الطعام  (( أو كفارة طعام مساكين ))فإنه ميكن أن مياثله ؛  إذا كان من النعم

أي معادل " ذلك " إشارة  (( أو عدل ذلك صياما )) (( عدل )) وسيأيت إن شاء اهللا بيانه يف الفوائد .

(( ليذوق  ل الطعام صياما .واإلشارة تكون إىل أقرب مذكور ؛ وما أقرب املذكور ؟ طعام ؛ فيكون املعىن أو عد

الالم هنا للتعليل و" يذوق " فعل مضارع وفاعله مسترت جوازا تقديره " هو " ؛ ألنه  وبال أمرهم )) (( ليذوق ))

و" من " اسم موصول لفظه مفرد ومعناه صاحل للمفرد واجلمع ويبني  (( من قتل ))يعود على " من " يف قوله: 

أي  (( ليذوق ))واحد أو مجاعة ؟ واحد ؛  (( من قتله منكم ))وعليه فنقول ذلك الضمري الذي يرجع إليه ؛ 

أي عاقبته ، عاقبة أمره الثقيلة ألن الوبال أصله من الشيء الثقيل واملراد به هنا العاقبة  (( وبال أمره ))القاتل 

و كفارة مساكني ، أو عدل ذلك الثقيلة ألنه من املعلوم أن اإلنسان إذا أجزئ هذا اجلزاء مثل ما قتل من النعم ، أ

(( عفا اهللا أي وبال شأنه وحاله؛  (( ليذوق وبال أمره ))فإن ذلك يشق عليه حسب حاله ؛ وقوله: صياما 

يعين من قتلكم الصيد ؛ ملاذا ؟ ألنه   (( عما سلف ))أي جتاوز وحما  (( عفا اهللا ))احلمد هللا ـ  عما سلف ))

دل ؛ وهذا نظري قول اهللا تبارك وتعاىل فيمن ماتوا قبل تغيري القبلة وكانوا يصلون كان قبل التحرمي فال يؤاخذ به الع

أي ومن عاد بعد أن  (( ومن عاد )) . (( وما كان اهللا ليضيع إيمانكم ))إىل بيت املقدس فقال اهللا يف حقهم: 

 (( واهللا عزيز ذو انتقام ))العقوبة أي فإن اهللا ينتقم منه ؛ واالنتقام األخذ ب (( فينتقم اهللا منه ))تبني له احلكم 



خرب  (( ذو انتقام ))أي ذو عزة ؛ والعزة هي القهر والغلبة واالنتقام وأخذ اجلاين مبا فعل ؛ و" ذو " يف قوله: 

يف هذه اآلية فوائد كثرية ؛ منها: حترمي قتل الصيد على اإلحرام أو يف  ثاين للفظ اجلاللة ؛ واخلرب األول: عزيز .

ومنها: أن قتله مناف لكمال اإلميان ؛ وجه ذلك أن اهللا تعاىل وجه  . (( ال تقتلوا الصيد ))احلرام ؛ لقوله: 

 ت اإلميان .ومنها: أن امتثال ذلك ـ أي اجتناب قتل الصيد ـ من مقتضيا اخلطاب ذا النهي إىل املؤمنني .

ومنها: أن تكره ـ أي ترك قتل الصيد ـ يزيد يف اإلميان ؛ ألنه إذا كان قتله ينقص اإلميان فرتك قتله يزيده ؛ وهنا 

نقول من ترك املعصية هل يثاب عليها ويزداد ا إميانه ؟ واجلواب: البد من تفصيل على النحو التايل : األول: 

أو زينت به بوساوس اجلن أو اإلنس تركها هللا فهذا يثاب عليها ، يثاب  أن يرتكها هللا عزوجل بعد أن هم ا

القسم الثاين: أن يرتكها رغبة منه ال هللا وال  .عليها ألنه تركها هللا عزوجل ؛ وإخالصه هللا برتكها طاعة يثاب عليه 

؛  واهللا طابت نفسي ما أ ملاذا ؟لعجز عنه ، فهذا ال له وال عليه ؛ كإنسان هم مبعصية وتأهب هلا ولكنه تركها ؛ 

الثالث: من أراد املعصية وسعى هلا  فهذا ال له وال عليه ؛ ال له ألنه مل حيدث إخالصا ؛ وال عليه ألنه مل يفعله .

( إذا سعيها لكنه عجز عنه ؛ فهذا يكتب له وزر فاعلها ؛ ودليل ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

لقاتل والمقتول في النار ، قالوا يا رسول اهللا هذا القاتل فما بال المقتول ؟ التقى المسلمان بسيفيهما فا

ومن فوائدها: أن ما صاده احملرم ميتة ال حيل  .هذه أقسام ترك احملرم  قال ألنه كان حريصا على قتل صاحبه )

 عرب عن صيده بقتل ، بالسهم أو أمسكه وذحبه فإنه ميت ؛ وجه الداللة أن اهللا أكله ال له وال لغريه سواء قتله

هذا ما قتله احملرم ما صاده احملل فهل  فهو ميتة . دل هذا على أن ما قتله احملرم ,ومعلوم أن القتل ليس ذكاة ؛ في

؛ وإن صاده  اجلواب الصحيح أن يف هذا تفصيل ، وأنه إن صاده للمحرم فهو حرام على احملرم حيرم على احملرم  ؟

 . حالل للمحرمرمني فهو لنفسه أو لغريه من غري احمل



وأنه إن صاده  اجلواب الصحيح أن يف هذا تفصيل ، هذا ما قتله احملرم ما صاده احملل فهل حيرم على احملرم  ؟

للمحرم فهو حرام على احملرم ؛ وإن صاده لنفسه أو لغريه من غري احملرمني فهو حالل للمحرم ؛ وعلى هذا ... ؛ 

ففي حديث أيب قتادة رضي اهللا عنه أنه كان يف غزوة حديبية كان غري حمرم فرأى محارا وحشيا فطلب من أصحابه 

وجاء به إليهم فأباح هلم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم حلمه مع أم  أن يناولوه رحمه فأبوا عليه مث صاد احلمار

لكنه مل يصده هلم إمنا صاده لنفسه ويهدي إىل من شاء ؛ وهذا ظاهر أنه مل يريدوا هلم ألم ملا طلب  ؛ حمرمون

ن منعوا أن يساعدوه ومقتضى الطبيعة أن مثل هذه القضية ال ميكن أن يريده هلم وهم الذي ، منهم الرمح أبوا عليه

الصعب بن جثامة رضي اهللا عنه نزل به النيب صلى اهللا عليه  ثي؛ أما الثاين وهو إذا صيد الصيد للمحرم فحد

وآله وسلم ضيفا وكان رجال راميا وسباقا فأخذ الرمح وذهب يصيد فجاء حبمار وحشي فرده النيب صلى اهللا عليه 

إنا مل نرده عليك إال أنا حرم يعين حمرمون ؛ األول حديث أيب قتادة وسلم عليه فلما رأى ما يف وجهه قال له: 

أحله النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم هلم ؛ والثاين امتنع به ألن الصعب إمنا صاده ألجل النيب صلى اهللا عليه وآله 

( صيد البر ال: ؛ ويؤيد هذا التفصيل حديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق وسلم إكراما له ألنه ضيفه

طيب ما صيد للمحرم عليه هل حيرم على غريه من احملرمني أو  حالل لكم ما لم تصيدوه أو يوصد لكم )

مللحني ؟ ال ؛ ألن الذي صاده حالل وصيد احلالل حالل ؛ فلو صاد اإلنسان صيدا ونقول صاد غزاال يريد أن 

ون آخرون حتل هلم أو ال ؟ حتل هلم ، وحتل للمحلني يهديا بآخر حمرم فهي حرام على احملرم لكن فيه أناس حمرم

(( من باب أوىل ؛ إذا نأخذ أن اصطياد احملرم حرام يعين أم ما اصطاده احملرم فهو حرام ؛ من أين ؟ من قوله: 

فلو أخطأ بأن رمى شجرة وإذا  (( متعمدا ))ومن فوائدها: أن اجلزاء إمنا يلزم املتعمد ؛ لقوله:  . ومن قتله ))

قها صيد فأصابه فوقع الصيد فهل عليه جزاء أو ال ؟ ليس عليه جزاء ؛ ملاذا ؟ ألنه ليس متعمدا وإذا كان مل فو 

؛ لو كان ناسيا ،  (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ))يكن متعمدا فإن مفهوم اآلية الكرمية أنه ال جزاء عليه 

هل عليه جزاء ؟ ليس عليه جزاء ألنه ناس وقد قيد اهللا ناسيا أنه حمرم أو ناسيا أن قتل الصيد حرام فقتل الصيد ف

ليس عليهما إمث وال فدية  ؛ ويدل هلذا عمومات األدلة الدالة على أن اجلاحد والناسي (( متعمدا ))ذلك بقوله: 

( (فقال اهللا: قد فعلت ؛ وكقوله تعاىل:  (( ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))وال كفارة ؛ لقوله تعاىل: 

وهذه القاعدة أنه ال  وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان اهللا غفورا رحيما ))

مؤاخذة مع اجلهل والنسيان وكذلك اإلكراه قاعدة عظيمة يف الشريعة اإلسالمية وال جيوز أن خنرج منها أي شيء 

دلة العامة واخلاصة ؛ وقال بعض أهل العلم: إن إال بدليل ؛ وهذا الذي قررناه هو الصواب الذي تدل عليه األ

املخطئ أو الناسي يرتفع عنه اإلمث ولكن عليه اجلزاء ، وعللوا ذلك بتعليل عليل ؛ أوال: بقضاء بعض الصحابة 



 حدة ؛ ثانيا: أن ما سبيله رضي اهللا عنهم يف النعامة بدنة ويف احلمامة شاة وما أشبه ذلك ومل يستفسر ، هذه وا

يه العلم والذكر وضدمها ، بدليل أن اإلنسان لو أتلف ماال لشخص يظنه مال نفسه فهل عليه ضمان يستوي ف

أو ال ؟ عليه ضمان الشك ؛ وكذلك لو أتلفه ناسيا فعليه ضمان ال إشكال فيها ؛ ولكن هذا التعليل عليل ؛ أما 

بينوا الواجب يعين الواجب يف قتل  األول وهو قضاء بعض الصحابة رضي اهللا عنهم ومل يستفسروا فالصحابة إمنا

الصيد بقطع النظر هل على هذا القاتل جزاء أم ال ، يعين هذا حيتاج إىل سؤال ومناقشة هل هو عامل أو جاهل ، 

 اجب فقط ؛ وأما الثاين وهو أن ذاكر أو ناسي ؛ وحينئذ ال دليل فيما أطلقه الصحابة ألم إمنا يريدون بيان الو 

ا حق لكنه يف حق اآلدمي الذي حقه مبين على املشاهدة وألن ال يتالعب الناس احلقوق ؛ والسهو واجلهل فهذ

لو قلنا إن من أتلف مال شخص جاهال ليس عليه ضمان لتالعب الناس بعضهم بعضا وصار يتلف مال هذا 

آدمي وحيرق مال هلذا ويقول أنا ما دريت ما علمت ، وحيصل فيه ضرر عظيم ؛ فصار كضمني من أتلف مال 

جاهال أو ناسيا ألن حق اآلدمي مبين على املشاهدة ، هذه واحدة ؛ وألنا لو مل نضمنه لكان يف ذلك فتح 

ملساحمة ب الناس بعضهم أموال بعض ؛ أما حق اهللا عزوجل فهو مبين على األكل أموال الناس بالباطل و 

ا أو خمطئا فليس عليه جزاء ؛ أما الصيد ؛ إذا الصواب أن من قتل صيدا جاهال أو ناسي واملياسرة والدين يسر

ومن فوائدها: تعظيم اإلحرام ، وتعظيم احلرم ؛ أما تعظيم  نفسه فهو ميتة ال يؤكل ؛ لكن الكالم على اجلزاء .

اإلحرام فإن منع احملرم من الصيد يعين احرتام النسك وعدم اللهو وعدم الرتب ألنه لو أبيح للمحرم أن يصطاد 

(( فمن فرض فيهن الحج فال رفث وال فسوق وال جدال في الحج ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: لتلهى عن النسك 

كل هذا ألجل أن يتفرغ اإلنسان قلبا وقالبا ملا هو متلبس به ما يلبسه ؛ وأما حرم مكة فظاهر أيضا أن يف   ))

أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف (( أو لم يروا اآلية دليال على تعظيمه وحرمته ؛ ألن احلرام آمن كما قال تعاىل: 

هذا البلد آمن يف اآلدميني ويف احليوان ويف  ((  وهذا البلد األمين ))وقال عزوجل:  الناس من حولهم ))

(( وال تقاتلوهم األشجار ؛ ولذلك حيرم صيده وحيرم قتل شجره إال امليت وحيرم القتال فيه كما قال عزوجل: 

وألن النيب صلى اهللا  ه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين ))عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم في

عليه وآله وسلم أعلن عام فتح مكة أنه ال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك ا دما ؛ وأجاب عليه 

ربى أعظم الصالة والسالم عن كونه استحلها بأا إمنا أحلت له ساعة من ار ؛ إلن إحالهلا يتضمن مصلحة ك

من انتهاك حرمتها يف تلك الساعة وألنه يؤدي إىل احرتامه ألن هناك فرقا بني أن تكون بالد كفر وبالد إسالم 

وال طريق يف كوا بالد إسالم يف ذلك الوقت إال بالقتال ، فالقتال فيه للضرورة؛ وهلذا قال عليه الصالة والسالم: 

( إن أحد ترخص بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وقال:  ) ( وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس



جواب صريح ، وهللا تبارك وتعاىل أن يأذن ملن شاء من خلقه  وسلم فقولوا إن اهللا أذن لرسوله ولم يأذن لكم )

اكني ؛ إما املثل ؛ وإما إطعام املسواحد من أمور ثالثة  ـ يعين باجلزاءـ ومن فوائدها: أن الواجب يف قتل الصيد  .

؛ وإما صيام يعادل ذلك ؛ على التخيري أو على الرتتيب ؟ على التخيري ، كلما وجدت " أو " يف القرآن فهي 

(( فكفارته إطعام وكقوله تعاىل كفارة اليمني:  (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ))للتخيري ، كقوله تعاىل: 

ية: جزاء مثل ما قتل ؛ أو كفارة إطعام مساكني ؛ أو ؛ يف هذه اآل عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ))

عدل ذلك صياما ؛ فهو للتخيري فيخري اإلنسان الذي قتل الصيد بني أن يفدي مثله إىل احلرم أو إطعام مساكني 

فهل نقول: كفارة طعام مساكني إن أقل  ، كفارة إطعام مساكني ومل يذكر اهللا تبارك وتعاىل مقدار هذا الطعام

الثة وأنه لو أطعم ثالثة مساكني كفى ؟ أو نقول: مادامت املسألة معادلة فالبد أن يكون هذا الطعام اجلمع ث

معادال إما للصيد لنفسه وإما ملثل الصيد ؟ االحتمال األول وهو أن يكون طعام ثالثة مساكني هذا غري صحيح 

فقيل: إنه يقوم الصيد مبا يساوي من طعام ؛ بقي عندنا املعادل للصيد أو مبثل الصيد ، هذا اختلف فيه العلماء 

مث يطعم هذا الطعام للمساكني ؛ وقيل: إنه يقوم املثل ويشرتى بقيمته طعام يطعم املساكني ؛ أيهما أحب للفقراء 

؟ خيتلف ، أحيانا تقوم املثل يكون املثل أغلى وأحيانا يكون الصيد أغلى ؛ النعامة مثال كم تساوي ؟ أحيانا 

حىت تكون أكثر من قيمة البدن عشرة مرات وأحيانا تكون رخيصة وتكون قيمة البدنة أكثر منها ؛  ترتفع قيمتها

؛ ولو ذهب ذاهب  فالعلماء رمحهم اهللا منهم من جنح الذي يقوم الصيد ؛ ومنهم من قال بل الذي يقوم املثل

ذهب ذاهب هذا املذهب لكان  وقال: إنه ينظر األحظ للمساكني فإن كان األحظ يكون املثل الذي قومناه ، لو

وله نظري: ربع التجارة يف الزكاة تقوم بالدراهم أو بالدنانري ؟ باألحظ للفقراء ، إن كان األحظ أن مذهبا جيدا 

تقوم بالدنانري قومناها بالدنانري ، إن كان األحظ أن تقوم بالدراهم قومناها بالدراهم ؛ فلو قيل يف هذه املسألة أنه 

للمساكني ألن الطعام طعامه فما كان أحظ عمل به لكان له وجه ؛ لكن هذا الوجه يقابله وجه  ينظر إىل األحظ

آخر وهو أن األصل براءة الذمة فال نكلف القاتل أكثر مما جيب عليه ؛ وعلى هذا التقدير ينظر لألقل ، إن كان 

   تقومي الصيد أقل أخذ به وإن كان تقومي املثل أقل أخذ به .

(( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ن الشيطان الرجيم ؛ أعوذ باهللا م

مادمتم حرما واتقوا اهللا الذي إليه تحشرون جعل اهللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام 

 بكل شيء عليم اعلموا والهدي والقالئد ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض وأن اهللا

  .أن اهللا شديد العقاب وأن اهللا غفور رحيم ما على الرسول إال البالغ واهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون ))



قواعد التفسري نعم نأخذ  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ أظن أننا مل نكمل فوائد اآلية السابقة ؟ القواعد نعم.

قاعدة وهي: من أين نأخذ تفسري آيات الكرمية ؛ أخذناها ؟ طيب ثانيا النسخ أخذناها ؟ ثالثا املكي واملدين ؟ 

املكي واملدين نسبة إىل مكة وإىل املدينة ، يتبادر إىل الذهن أن املكي ما نزل مبكة واملدنية ما نزل  ما أخذناها.

عند أهل العلم أن املكي ما نزل قبل اهلجرة وأن املدين ما نزل بعد اهلجرة حىت لو كان يف  باملدينة ؛ ولكن املشهور

مكة ، هذا الذي عليه اجلمهور ، وهو أضبط من أن نقول: املكي ما نزلت يف مكة واملدين ما نزلت يف املدينة ؛ 

... هذا صعب أن نقول نة ؛ وأيضا ألن هناك قسما ثالثا وهو أن بعض اآليات نزلت يف السفر ال مبكة وال باملدي

هذه اآلية نزلت يف مكة وهذه اآلية نزلت يف املدينة ؛ ووجه صعوبته أنه ليس ترتيب القرآن الكرمي على حسب 

النزول وإذا مل يكن على حسب النزول صعب التمييز ؛ فما ذهب إليه اجلمهور هو الصواب أن املكي ما نزل 

و يف أي مكان ؛ وقويل " ولو نزل " أعين على فرض وإال من املعلوم أن الرسول قبل اهلجرة ولو نزل يف املدينة أ

عليه الصالة والسالم ما ذهب إىل املدينة إال بعد اهلجرة ؛ وأن املدين ما نزل بعد اهلجرة ولو نزل مبكة أو أي 

ية كذا وكذا ، هذه ثانيا: نرى بعض األحيان أن بعض العلماء رمحهم اهللا يقول هذه سورة مكية إال آ مكان. 

سورة مدنية إال آية كذا وكذا ؛ وهذا حيتاج إىل دليل ، هذا االستثناء حيتاج إىل دليل ؛ أما جمرد أنه اشتهر فهذا ال 

يقبل ؛ ملاذا ؟ ألنه مرسل إذ البد من سنده من الراوي إىل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وإال فال يقبل ؛ 

املكية مكية وأن آيات السورة املدنية مدنية إال أن يكون هناك دليل صريح فحينئذ فاألصل أن مجيع آيات السور 

مث إن الغالب يف اآليات املكية التحدث عن التوحيد وعن البعث ألن املقام يقتضيه ، فقد نزل بني  نوافق عليها .

هو هذا ؛ يف اآليات املدنية قوم ينكرون التوحيد وينكرون البعث ؛ وهلذا جتدون يف اآلية املكية أكثر ما يكون 

أكثر ما يكون يف فروع الدين واملعامالت وما أشبه هذا ؛ ألن الناس قد ثبت ورسخ يف قلوم التوحيد واإلميان 

 بالبعث وبقيت شرائع  



ومن فوائدها: أن من فعل  . (( عفا اهللا عما سلف ))وجل ؛ لقوله:  سعة عفو اهللا عزومن فوائد اآلية الكرمية: 

الشرع فإنه ال إمث عليه وال كفارة وال جزاء ؛ انتبه ! هل ميكن أن نأخذ هذه الفائدة من اآلية ؟ بعلم الحمظورا قبل 

ما سلف فعله الصحابة قبل نزول حكمه ؛ فهو أصال مل  سلف ))(( عفا اهللا عما ميكن وال أو ال ميكن ننظر؛ 

حيقق ؛ وأما إذا كان اإلنسان جاهال فقد فعله بعد نزول حكمه ويكون هذا املانع من العلم خاص به ؛ فبينهما 

فرق ، بني شخص فعل حمظورا مل حيرم وشخص آخر فعل حمظورا قد حرم ولكنه جاهل ؛ فالصورة الثانية الشك 

تفرقتان ؛ لكن يقال: ملاذا عفا اهللا عنهم ؟ للجهل الشك ألنه ما نزل ؛ فالصواب أن مجيع الشرائع ال تلزم أما م

مع اجلهل ؛ لكن رمبا يكون اإلنسان قد فرط وقصر يف الطلب مبعىن أنه قيل له: إنه واجب أو إنه حرام ، وقصر 

(( ال تسألوا عن أشياء إن كان موافقا هلواهم   يف طلب احلق وصار كما يقول العوام الذي يستدلون بالقرآن إذا

وهذا تنزيل للقرآن يف غري حمله ؛ فالصحيح على كل حال أن اجلاهل معذور ال يأمث وال  تبد لكم تسوؤكم ))

فإن قال قائل: ينتقض هذا عليكم بقصة الرجل الذي جامع زوجته يف ار رمضان وأتى يستفيت  تلزمه الكفارة .

فاجلواب: أن الرجل ليس جاهال ، الرجل عامل باحلكم ؛  ليه وآله وسلم فإنه ال يدري ماذا عليه ؟النيب صلى اهللا ع

لكنه جاهل مبا يرتتب على احلكم واجلهل مبا يرتتب على احلكم ليس بعذر ألن الفاعل قد انتهك احملظور عن 

كم ، ومثل ذلك لو أن رجال يعلم علم فليس له عذر ؛ وعليه فيفرق بني اجلهل باحلكم واجلهل مبا يرتتب على احل

أن الزنا حرام فزىن وهو ثيب فما حده ؟ الرجم ؛ فقال امسكوا لو علم أن حده الرجم ما زنا ؛ فنقول ال منسك ؛ 

ألن اجلهل مبا يرتتب ليس بعذر ، أنت اآلن فعلت الزنا معتقدا أنه حرام وتعلم أنه حرام فال عذر لك ؛ وهلذا لو 

قول فيمن زىن وهو جاهل أتقيم عليه احلد أم ال ؟ إن قلت: ال، أخطأت ، وإن قلت: سألك سائل قال: ما ت

 نعم ، أخطأت ؛ فأقول: إن كان جاهال باحلكم فال يقام عليه احلد ؛ وإن كان جاهال بالعقوبة أقيم عليه احلد .

ء املأثور الذي ذكره النيب صلى إثبات العفو هللا عزوجل ؛ ومن أمساء اهللا تعاىل " العفو " ؛ ويف الدعاومن فوائدها: 

( أرأيت يا رسول اهللا إن وافقت ليلة القدر ما أقول اهللا عليه وعلى آله وسلم ألم املؤمنني عائشة حني سألت: 

حتب العفو منك لعبادك والعفو من عبادك  فيها ؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني )

العفو عدم املؤاخذة على الذنب ، العفو أال يؤاخذ على الذنب ؛  إلخوام فاعف عنهم ؛ فما هو العفو ؟

ومن فوائدها: ديد من عاد إىل قتل الصيد بعد علمه ؛  األكثر أن العفو يف ترك الواجب واملغفرة يف فعل احملرم .

عزوجل ؛ والعزيز  ومن فوائدها أيضا: إثبات االسم الكرمي " العزيز " هللا . (( ومن عاد فينتقم اهللا منه ))لقوله: 

مبعىن الغالب الذي ال يغلبه أحد ، والعزيز مبعىن الذي ميتنع عليه النقص بأي وجه من الوجوه ، والعزيز هو ذو 

ومن فوائدها: أن اهللا تعاىل ذو انتقام ؛ لكن ممن ؟ من  العزة اليت تكثر من اتصف ا قدرة وسلطانا وغري ذلك .



وهلذا ال يوصف اهللا تعاىل باالنتقام مطلقا وال يسمى  ن المجرمين منتقمون ))(( إنا مارمني كما قال تعاىل: 

باملنتقم ، ال يوصف باالنتقام مطلقا وال يسمى به أيضا ؛ ألن اهللا تعاىل قيد االنتقام مبن ؟ بارمني ؛ فنقيد ما 

انتقام أي صاحب انتقام  قيده اهللا عزوجل ؛ وهنا كلمة " ذو انتقام " ال تدل على أنه وصف مطلق هللا بل ذو

  فقط ؛ لكن ممن ؟ من ارمني. 

  عن قتل اخلطأ ؟

  نعم ما فيه شك ألن املسألة خطرية مسألة القتل ؛ أليس املخطئ عليه الكفارة ؟ القتل له شأن خاص .

  ال ، حتذيرا وإال لقتله ألنه قتل نفسا معصوما ، الرجل هذا قال " ال إله إال اهللا " عصم .

  

  لماء يف أنه هل يعادل الصيد أو مبثله فما هو الراجح يف هذه املسألة ؟ اختلف الع

ا ومنحنن ذكرنا هذا ؛ قلنا: اآلية حمتملة ولو قال قائل بأنه ينظر لألحظ للفقراء إن كانت قيمة الصيد أكثر ق

العروض يف الزكاة ، ؛ لو قيل ذا لكان له وجه قياسا على قيمة  قومنا اجلزاءالصيد وإن كانت قيمة اجلزاء أكثر 

إذا كانت تبلغ يف الذهب أو تبلغ يف الفضة أو بالعكس ؛ مباذا نقومها ؟ باألحظ ؛ مث قلنا أيضا: ولو قال قائل 

بالعكس وهو أن األصل براءة الذمة فال يلزمه باألكثر لكان له وجه ؛ فاآلية عندي حمتملة هلذا وهذا واإلنسان 

  ال يأمث . نرجوا إن أخذ ا ال يأمث أو ذا

  

  األمور العقيدة كالتوحيد والرسالة ال يقع فيها النسخ فكيف نقول ذا ؟

ما نقول ذا ، أين أنت ؟ هل قلنا إن مجيع اآليات املكية تنسخ ؟ ليس مجيعها ؛ كيف ما جاء باإلثبات ؟ 

  جاءت بأثبت اإلثبات ؛ ال الصيام فيها حكم خاص ، الصيام نسخ مرتني ؛ بل ثالث مرات .

بعض العلماء يقول إن اآليات املكية ال يقع فيها النسخ ؟ ال هذا غري صحيح ، كل آية حتتمل لكن معلوم إن 

  أصول الدين ما ميكن النسخ فيها ؛ ما نقول هكذا لكن نقول إن أصول الدين ما ميكن أن تنسخ .

  

لسيارة وحرم عليكم صيد البر (( أحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم ولأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

مادمتم حرما واتقوا اهللا الذي إليه تحشرون جعل اهللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام 

والهدي والقالئد ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض وأن اهللا بكل شيء عليم اعلموا 

  . يم ))أن اهللا شديد العقاب وأن اهللا غفور رح



ملا بني اهللا سبحانه تعاىل يف  (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ))قال اهللا تبارك وتعاىل: 

وحيله اهللا  (( أحل لكم صيد البحر ))اآليات املاضية حكم صيد الرب للمحرم ذكر حكم صيد البحر فقال: 

(( له " لكم " اخلطاب للمقيمني يف البالد بدليل قوله: عزوجل ألنه الذي بيده التحليل والتحرمي واإلجياب ؛ وقو 

صيد مبعىن  (( صيد البحر وطعامه ))وقوله تعاىل:  أي للسائرين املسافرين يتزودونه بأمتعتهم . وللسيارة ))

ما يطعم بدون صيد وهو ما يلفظه البحر من السمك واحلوت ؛ فيكون  (( وطعامه ))مصيد وهو ما أخذ حيا ؛ 

(( متاعا لكم وللسيارة )) (( متاعا وقوله:  ل ما يف البحر حالل كما سيأيت إن شاء اهللا يف الفوائد .على هذا ك

مفعول من أجله أي من أجل أن تتمتعوا به ؛ وقد بني اهللا تعاىل يف آيات أخرى أنه سخر البحر لنأكل منه  ))

(( وحرم عليكم صيد البر مادمتم له: وقو  حلما طريا وكما هو مشاهد اآلن أن حلم البحر من أطيب اللحوم .

هل املراد بصيد الرب مصيده ؟  (( صيد البر مادمتم حرما ))احملرم هو اهللا عزوجل ؛ وقوله:  حرما )) (( حرم ))

أي ما صيد ؟ أو املراد أن تصيده ؟ الثاين هو املراد ألن املصيد فيه تفصيل على ما سبق يعين حرم عليكم أن 

ذا املعىن حيتاج إىل تقدير والتقدير: صيدكم صيد الرب ؛ ألن الرب ال يصاد فالبد من تقدير ؛ تصيدوا صيد الرب ؛ ه

أما إذا قلنا إن الصيد مبعىن املصيد فإنه ال حاجة إىل التقدير ويكون املعىن صيد الرب يعين ما صيد فيه ؛ وقد مر 

أي حالة كونكم حمرمني حىت  مادمتم حرما ))(( أن الصيد احملرم كل حيوان بري حالل متوحش ؛ وقوله: علينا 

اتقوا اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه ؛ وهذا أعم ما قيل يف تفسري التقوى أا: اختاذ  (( واتقوا اهللا )) حتلوا .

" الذي " صفة لالسم الكرمي "  (( الذي إليه تحشرون )) وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه .

صلة املوصول ، وقدم اجلار وارور على عامله إلفادة احلصر ولتناسب رؤوس اآليات  (( إليه تحشرون ))واهللا " 

(( ففي ذلك فائدة معنوية وفائدة لفظية ؛ الفائدة املعنوية احلصر، والفائدة اللفظية مناسبة رؤوس اآليات ؛ ومعىن 

حيشرون إىل اهللا تبارك وتعاىل كما جاء ذلك يف فإن الناس  أي جتمعون إليه ؛ وذلك يوم القيمة تحشرون ))

(( وحرم لكم حل صيد البحر للمحلني واحملرمني ؛ يؤخذ من قوله: يف هذه اآلية فوائد ؛ منها:  السنة مبينا .

ومن فوائدها: أنه لو وجد ماء فيه مسك داخل حدود احلرم فإنه يكون حالال ؛  . صيد البر مادمتم حرما ))

(( وحرم عليكم صيد البر مث قال:  (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )) يد البحر ))(( صلعموم قوله: 

وهذا هو القول الراجح ؛ وقال بعض أهل العلم بل هو حرام وفيه اجلزاء ؛ ألنه يف مكان آمن ؛  مادمتم حرما ))

ها: أن مجيع حيوان ومن فوائد وقال آخرون هو حرام لكن ال جزاء فيه ؛ ولكن ظاهر اآلية الكرمية أنه حالل .



واإلضافة تقتضي العموم فيشمل كل ما يف البحر من مسك (( صيد البحر )) البحر حالل ؛ يؤخذ من اإلضافة 

  وحيتان كبري وصغري، مشابه لإلنسان ، مشابه للذئاب ، مشابه للخنزير ، أي شيء ؛ ألنه عام صيد البحر.

   ومن فوائدها: أن مجيع ما يف البحر مما يطعم    

 



  يشمل كل أشهر احلرم ؛ وعددها ؟  الشيخ :

  أربعة ؛ الطالب :

  ما هي ؟ شيخ : ال

  ذو القعدة ، ذو احلجة ، حمرم ، رجب .طالب : ال

حيرم فيه القتال فيأمن الناس يف أسفارهم  ما وجه كون هذه األشهر قياما للناس ؟أحسنت متام ,  الشيخ :

   اجلديد اآلن .نبدأ الدرس  وأوطام ألا أشهر حمرتمة .

" ذلك " املشار إليه " اجلعل  (( ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض ))قال اهللا تعاىل: 

 (( لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض ))بل هو عن علم  ؛ له" يعين جعلنا ذلك ال عن ج

ربعة من املصاحل فجعلها اهللا قياما للناس ؛ وإمنا ذكر اهللا هذا من فقد جعل اهللا تعاىل ذلك عن علم مبا يف هذه األ

(( يعلم ما في وقوله:  أجل أن يطمئن الناس أن اهللا جعلها قياما وهذا اجلعل صادر عن علم من اهللا عزوجل .

" ما " من صيغ العموم فيشمل كل ما يف السموات واألرض ؛ و" السموات "  السموات وما في األرض ))

(( قل من رب السموات السبع ع السماء ، وعددها سبعة ثبت ذلك يف القرآن والسنة ، قال اهللا تعاىل: مج

جاءت باإلفراد لكن  (( األرض ))يف هذا ؛ وقوله:  ةوالسنة متواترة يف هذا أو مشهور  ورب العرش العظيم ))

من املعلوم أن املثلية هنا ال  ))(( اهللا الذي خلق سبع سموات ومن األرض مثلهن عددها سبع لقوله تعاىل: 

، ميكن أن تكون يف احلجم والسعة وما أشبه ذلك للفرق العظيم بني السماء واألرض ؛ لكن املثلية يف العدد 

( من اقتطع شبرا من األرض ظلما طوقه اهللا به يوم القيمة من سبع املثلية يف العدد بدليل ما جاء يف السنة: 

(( أن اهللا بكل أي ولتعلموا أيضا  (( وأن اهللا )) ا اجلنس فيشمل األراضني السبع . إذا األرض املراد أراضين )

عزوجل ، إن اهللا بكل شيء عليم ال خيفى عليه شيء وعلم اهللا تبارك وتعاىل من صفاته الذاتية  شيء عليم ))

ذلك من األزل ال يطرأ على علمه يزل عليما ب فهو عامل مبا يكون إىل يوم القيمة وإىل ما وراء يوم القيمة ، وهو مل

يف هذه اآلية فوائد كثرية ؛ منها: أن اهللا سبحانه وتعاىل عظم هذه الكعبة  سبحانه وتعاىل قه جهل نسيان وال يسب

ومنها: أن هللا سبحانه وتعاىل أن يفضل ما  املشرفة ، حيث جعلها قياما للناس تقوم ا أمور دينهم ودنياهم .

(( ولقد فضلنا بعض النبيين على مر معلوم وله أمثلة يف القرآن و السنة ، قال اهللا تعاىل: ؛ وهذا أ شاء من خلقه

    (( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ))وقال تعاىل:  بعض ))



ومن فوائدها: أن من فعل  . (( عفا اهللا عما سلف ))سعة عفو اهللا عزوجل ؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: 

حمظورا قبل العلم بالشرع فإنه ال إمث عليه وال كفارة وال جزاء ؛ انتبه ! هل ميكن أن نأخذ هذه الفائدة من اآلية ؟ 

ما سلف فعله الصحابة قبل نزول حكمه ؛ فهو أصال مل  )) (( عفا اهللا عما سلفميكن وال أو ال ميكن ننظر؛ 

حيقق ؛ وأما إذا كان اإلنسان جاهال فقد فعله بعد نزول حكمه ويكون هذا املانع من العلم خاص به ؛ فبينهما 

فرق ، بني شخص فعل حمظورا مل حيرم وشخص آخر فعل حمظورا قد حرم ولكنه جاهل ؛ فالصورة الثانية الشك 

قتان ؛ لكن يقال: ملاذا عفا اهللا عنهم ؟ للجهل الشك ألنه ما نزل ؛ فالصواب أن مجيع الشرائع ال تلزم أما متفر 

مع اجلهل ؛ لكن رمبا يكون اإلنسان قد فرط وقصر يف الطلب مبعىن أنه قيل له: إنه واجب أو إنه حرام ، وقصر 

(( ال تسألوا عن أشياء إن ن موافقا هلواهم يف طلب احلق وصار كما يقول العوام الذي يستدلون بالقرآن إذا كا

وهذا تنزيل للقرآن يف غري حمله ؛ فالصحيح على كل حال أن اجلاهل معذور ال يأمث وال  تبد لكم تسوؤكم ))

فإن قال قائل: ينتقض هذا عليكم بقصة الرجل الذي جامع زوجته يف ار رمضان وأتى يستفيت  تلزمه الكفارة .

فاجلواب: أن الرجل ليس جاهال ، الرجل عامل باحلكم ؛  وآله وسلم فإنه ال يدري ماذا عليه ؟ النيب صلى اهللا عليه

لكنه جاهل مبا يرتتب على احلكم واجلهل مبا يرتتب على احلكم ليس بعذر ألن الفاعل قد انتهك احملظور عن 

، ومثل ذلك لو أن رجال يعلم  علم فليس له عذر ؛ وعليه فيفرق بني اجلهل باحلكم واجلهل مبا يرتتب على احلكم

أن الزنا حرام فزىن وهو ثيب فما حده ؟ الرجم ؛ فقال امسكوا لو علم أن حده الرجم ما زنا ؛ فنقول ال منسك ؛ 

ألن اجلهل مبا يرتتب ليس بعذر ، أنت اآلن فعلت الزنا معتقدا أنه حرام وتعلم أنه حرام فال عذر لك ؛ وهلذا لو 

فيمن زىن وهو جاهل أتقيم عليه احلد أم ال ؟ إن قلت: ال، أخطأت ، وإن قلت:  سألك سائل قال: ما تقول

  نعم ، أخطأت ؛ فأقول: إن كان جاهال باحلكم فال يقام عليه احلد ؛ وإن كان جاهال بالعقوبة أقيم عليه احلد .

ملأثور الذي ذكره النيب صلى ومن فوائدها: إثبات العفو هللا عزوجل ؛ ومن أمساء اهللا تعاىل " العفو " ؛ ويف الدعاء ا

( أرأيت يا رسول اهللا إن وافقت ليلة القدر ما أقول اهللا عليه وعلى آله وسلم ألم املؤمنني عائشة حني سألت: 

حتب العفو منك لعبادك والعفو من عبادك  فيها ؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني )

عفو عدم املؤاخذة على الذنب ، العفو أال يؤاخذ على الذنب ؛ إلخوام فاعف عنهم ؛ فما هو العفو ؟ ال

ومن فوائدها: ديد من عاد إىل قتل الصيد بعد علمه ؛  األكثر أن العفو يف ترك الواجب واملغفرة يف فعل احملرم .

وجل ؛ والعزيز ومن فوائدها أيضا: إثبات االسم الكرمي " العزيز " هللا عز  . (( ومن عاد فينتقم اهللا منه ))لقوله: 

مبعىن الغالب الذي ال يغلبه أحد ، والعزيز مبعىن الذي ميتنع عليه النقص بأي وجه من الوجوه ، والعزيز هو ذو 

ومن فوائدها: أن اهللا تعاىل ذو انتقام ؛ لكن ممن ؟ من  العزة اليت تكثر من اتصف ا قدرة وسلطانا وغري ذلك .



وهلذا ال يوصف اهللا تعاىل باالنتقام مطلقا وال يسمى  لمجرمين منتقمون ))(( إنا من اارمني كما قال تعاىل: 

باملنتقم ، ال يوصف باالنتقام مطلقا وال يسمى به أيضا ؛ ألن اهللا تعاىل قيد االنتقام مبن ؟ بارمني ؛ فنقيد ما 

تقام أي صاحب انتقام قيده اهللا عزوجل ؛ وهنا كلمة " ذو انتقام " ال تدل على أنه وصف مطلق هللا بل ذو ان

  فقط ؛ لكن ممن ؟ من ارمني. 

  عن قتل اخلطأ ؟ السائل :

 نعم ما فيه شك ألن املسألة خطرية مسألة القتل ؛ أليس املخطئ عليه الكفارة ؟ القتل له شأن خاص . الشيخ :

   م .ال ، حتذيرا وإال لقتله ألنه قتل نفسا معصوما ، الرجل هذا قال " ال إله إال اهللا " عص

  اختلف العلماء يف أنه هل يعادل الصيد أو مبثله فما هو الراجح يف هذه املسألة ؟  السائل :

حنن ذكرنا هذا ؛ قلنا: اآلية حمتملة ولو قال قائل بأنه ينظر لألحظ للفقراء إن كانت قيمة الصيد أكثر  الشيخ :

 ذا لكان له وجه قياسا على قيمة العروض يف قومنا الصيد وإن كانت قيمة اجلزاء أكثر قومنا اجلزاء ؛ لو قيل

الزكاة ، إذا كانت تبلغ يف الذهب أو تبلغ يف الفضة أو بالعكس ؛ مباذا نقومها ؟ باألحظ ؛ مث قلنا أيضا: ولو 

قال قائل بالعكس وهو أن األصل براءة الذمة فال يلزمه باألكثر لكان له وجه ؛ فاآلية عندي حمتملة هلذا وهذا 

  رجوا إن أخذ ا ال يأمث أو ذا ال يأمث .واإلنسان ن

  األمور العقيدة كالتوحيد والرسالة ال يقع فيها النسخ فكيف نقول ذا ؟ السائل :

ما نقول ذا ، أين أنت ؟ هل قلنا إن مجيع اآليات املكية تنسخ ؟ ليس مجيعها ؛ كيف ما جاء  الشيخ :

  فيها حكم خاص ، الصيام نسخ مرتني ؛ بل ثالث مرات .باإلثبات ؟ جاءت بأثبت اإلثبات ؛ ال الصيام 

بعض العلماء يقول إن اآليات املكية ال يقع فيها النسخ ؟ ال هذا غري صحيح ، كل آية حتتمل لكن معلوم إن 

  أصول الدين ما ميكن النسخ فيها ؛ ما نقول هكذا لكن نقول إن أصول الدين ما ميكن أن تنسخ .

(( أحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر لرجيم ؛ أعوذ باهللا من الشيطان ا

مادمتم حرما واتقوا اهللا الذي إليه تحشرون جعل اهللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام 

ليم اعلموا والهدي والقالئد ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض وأن اهللا بكل شيء ع

(( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا قال اهللا تبارك وتعاىل:  . أن اهللا شديد العقاب وأن اهللا غفور رحيم ))

ملا بني اهللا سبحانه تعاىل يف اآليات املاضية حكم صيد الرب للمحرم ذكر حكم صيد البحر  لكم وللسيارة ))

ألنه الذي بيده التحليل والتحرمي واإلجياب ؛ وقوله " لكم  وحيله اهللا عزوجل (( أحل لكم صيد البحر ))فقال: 

وقوله  أي للسائرين املسافرين يتزودونه بأمتعتهم . (( وللسيارة ))" اخلطاب للمقيمني يف البالد بدليل قوله: 



ما يطعم بدون صيد وهو  (( وطعامه ))صيد مبعىن مصيد وهو ما أخذ حيا ؛  (( صيد البحر وطعامه ))تعاىل: 

ا يلفظه البحر من السمك واحلوت ؛ فيكون على هذا كل ما يف البحر حالل كما سيأيت إن شاء اهللا يف الفوائد م

مفعول من أجله أي من أجل أن تتمتعوا به ؛ وقد بني اهللا تعاىل  (( متاعا لكم وللسيارة )) (( متاعا ))وقوله:  .

 هو مشاهد اآلن أن حلم البحر من أطيب اللحوم .يف آيات أخرى أنه سخر البحر لنأكل منه حلما طريا وكما 

(( صيد البر احملرم هو اهللا عزوجل ؛ وقوله:  (( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما )) (( حرم ))وقوله: 

هل املراد بصيد الرب مصيده ؟ أي ما صيد ؟ أو املراد أن تصيده ؟ الثاين هو املراد ألن املصيد فيه  مادمتم حرما ))

لى ما سبق يعين حرم عليكم أن تصيدوا صيد الرب ؛ هذا املعىن حيتاج إىل تقدير والتقدير: صيدكم صيد تفصيل ع

الرب ؛ ألن الرب ال يصاد فالبد من تقدير ؛ أما إذا قلنا إن الصيد مبعىن املصيد فإنه ال حاجة إىل التقدير ويكون 

(( احملرم كل حيوان بري حالل متوحش ؛ وقوله: املعىن صيد الرب يعين ما صيد فيه ؛ وقد مر علينا أن الصيد 

اتقوا اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه ؛  (( واتقوا اهللا )) أي حالة كونكم حمرمني حىت حتلوا . مادمتم حرما ))

(( الذي إليه  وهذا أعم ما قيل يف تفسري التقوى أا: اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه .

صلة املوصول ، وقدم اجلار وارور  (( إليه تحشرون ))" الذي " صفة لالسم الكرمي " اهللا " و شرون ))تح

على عامله إلفادة احلصر ولتناسب رؤوس اآليات ففي ذلك فائدة معنوية وفائدة لفظية ؛ الفائدة املعنوية احلصر، 

أي جتمعون إليه ؛ وذلك يوم القيمة فإن الناس  (( تحشرون ))والفائدة اللفظية مناسبة رؤوس اآليات ؛ ومعىن 

يف هذه اآلية فوائد ؛ منها: حل صيد البحر  حيشرون إىل اهللا تبارك وتعاىل كما جاء ذلك يف السنة مبينا .

ومن فوائدها: أنه لو وجد ماء  . (( وحرم لكم صيد البر مادمتم حرما ))للمحلني واحملرمني ؛ يؤخذ من قوله: 

(( أحل لكم صيد البحر  (( صيد البحر ))ود احلرم فإنه يكون حالال ؛ لعموم قوله: فيه مسك داخل حد

وهذا هو القول الراجح ؛ وقال بعض أهل  (( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما ))مث قال:  وطعامه ))

ولكن ظاهر  العلم: بل هو حرام وفيه اجلزاء ؛ ألنه يف مكان آمن ؛ وقال آخرون: هو حرام لكن ال جزاء فيه ؛

 (( صيد البحر ))ومن فوائدها: أن مجيع حيوان البحر حالل ؛ يؤخذ من اإلضافة  اآلية الكرمية أنه حالل .

واإلضافة تقتضي العموم فيشمل كل ما يف البحر من مسك وحيتان ، صغري وكبري ، مشابه لإلنسان ، مشابه 

ومن فوائدها: أن مجيع ما يف البحر مما يطعم من  . للذئاب ، مشابه للخنزير ، أي شيء ؛ ألنه عام صيد البحر

ومن فوائدها: بيان حكمة اهللا عزوجل يف حل صيد  . (( وطعامه ))مسك وأشجار وغريها حالل ؛ لعموم قوله: 

البحر دون صيد الرب ؛ ألن األول تناوله سهل وال يلهوا به اإلنسان كما يلهوا به يف صيد الرب ، مث هو صيد خفي 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل جواز ادخار حلم البحر  ياه فال يكون كالصيد الظاهر على سطح األرض .يف باطن امل



وهل مثل ذلك حلم صيد الرب ؟ يعين يف غري اإلحرام ؟  يعين سائرين يف السفر .(( وللسيارة )) ؛ تؤخذ من قوله: 

حد الضرر بأن أننت وقبحت رائحته  اجلواب: نعم ؛ لكن يشرتط يف ذلك أال يصل إىل حد الضرر فإن وصل إىل

(( ولقوله:  (( وال تقتلوا أنفسكم ))وخيف على اإلنسان منه صار إما مكروها وإما حراما ؛ لقول اهللا تعاىل: 

(( وحرم عليكم صيد ومن فوائدها: حترمي صيد الرب على احملرمني ؛ لقوله:  . وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ))

وقد عرفتم هل املراد مصيده أو صيده ؛ فإن كان املراد صيده فاألمر ظاهر وال إشكال فيه  البر مادمتم حرما ))

أنه حيكم على احملرم أن يصيد صيد الرب ؛ لكن إذا قلنا املراد املصيد فهل نأخذ بعموم اآلية ونقول إن املصيد من 

وقد عرفتم اخلالف يف هذا أن بعض ؛ الرب حرام على احملرم سواء صاده هو أو صيد ألجله أو صاده حالل لغريه 

العلماء يقول: إن احملرم ال جيوز أن يأكل من صيد الرب سواء صيد له أو صيد لغريه أو صاده نفسه ؛ وبينا فيما 

سبق أن القول الراجح من أقوال العلماء أنه إن صاده احملرم فهو حرام وإن صيد له فهو حرام وإن صاده حالل 

أنه ال حيل الصيد ـ ومن فوائدها:  وهذا هو القول الراجح الذي جتتمع فيه األدلة . لنفسه فهو حالل للمحرم ؛

صيد الرب ـ ملن حلل التحلل األول ؛ وجه ذلك أن من حل حتلل األول مل يزل حمرما باق عليه من حمظورات 

التحلل األول كما ال اإلحرام النساء ؛ أفهمتم ؟ هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقال: إنه ال حيل الصيد بعد 

بقي أن يقال:  حيل النساء ؛ ولكن قد دلت السنة على أنه إذا حل التحلل األول حل له كل شيء إال النساء .

اجلواب:  الذي حيل التحلل األول سيكون يف مىن ومىن من احلرم فهل جتيزون للمحرم يف هذا املكان أن يصيد ؟

رم حرام على احملل وعلى احملرم ؛ لكن لو فرض هذا احملرم خرج إىل ال ، ال نبيح له ذلك ألنه يف حرم وصيد احل

عرفة وعرفة من احلل فهل جيوز أن يصيد أو ال ؛ ينبين على اخلالف ، من قال إن الصيد ال حيل للتحلل األول 

ومن  قال ال حيل أن يصيد ؛ ومن قال إنه حيل له كل شيء إال النساء ـ وهو قول الراجح ـ قال له أن يصيد .

 . (( واتقوا اهللا ))وجوب تقوى اهللا تعاىل واحلذر من خمالفته فيما فرضه من هذه األحكام ؛ لقوله: فوائدها: 

ومن فوائدها: إثبات اليوم  . (( الذي إليه تحشرون ))ومن فوائدها: التحذير من عقوبة اليوم اآلخر ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أن احلشر إىل  . (( الذي إليه تحشرون ))اآلخر الذي يكون به احلشر إىل اهللا عزوجل ؛ لقوله: 

(( إن إلينا إيابهم ثم إن علينا اهللا ال إىل غريه ، فهو الذي يتوىل عقاب عباده وثوام ، وهو نظري قوله تعاىل: 

(( جعل اهللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي مث قال اهللا تعاىل:  . حسابهم ))

هذه أربعة أشياء جعلها اهللا تعاىل قياما للناس ؛ أوال جعل اهللا الكعبة البيت احلرام قياما للناس هذا  لقالئد ))وا

وقوله:  اجلعل هل هو جعل شرعي أو جعل كوين أو مها مجيعا ؟ الظاهر الثالث أن اهللا جعل ذلك كونا وشرعا .

خرج به كل مربع  (( البيت الحرام ))الكعبة يف األصل هو البناء املربع ؛ لكن قوله:  (( الكعبة البيت الحرام ))



وصفا خمرجا لغريه وليس بيانا أو بدال ؛ بل  (( البيت الحرام ))سوى الكعبة املشرفة ؛ وعلى هذا فيكون قوله: 

 رمة مكة أمر معروف .أي ذو احلرمة ، وح (( البيت الحرام ))هو وصف خمرج لغريه من الكعبات ؛ وقوله: 

قياما للناس أي تقوم به مصاحل دينهم ومصاحل دنياهم ؛  (( قيما للناس ))ويف قراءة:  (( قياما للناس ))وقوله: 

أي تقوم ا مصاحل الدين والدنيا  (( وال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اهللا لكم قياما ))وهذا كقوله تعاىل: 

اىل قياما للناس تقوم ا مصاحل دينهم ودنياهم ؛ أما مصاحل الدين فظاهر ، حج وعمرة ؛ إذا الكعبة جعلها اهللا تع

(( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم مبا فيهما من األنساك ؛ وأما مصاحل الدنيا فقد قال اهللا تعاىل مشريا إليها: 

أي  (( والشهر الحرام ))ل ؛ وقوله: مث إن هذه الكعبة جيىب إليها مثرات كل شيء رزقا من عند اهللا عزوج اهللا ))

وجعل الشهر احلرام قياما للناس ؛ وهل املراد به اجلنس أو شهر واحد ؟ املراد اجلنس فيشمل األشهر األربعة وهي: 

ذوا القعدة وذوا احلجة وحمرم ورجب ؛ وإمنا جعل اهللا األشهر احلرم قياما للناس ألم يأمنون فيها حيث إن القتال 

حىت يف اجلاهلية ال ميكن أ، يكون القتال يف هذه األشهر األربعة: ذو القعدة ذو احلجة حمرم رجب ؛ فيها حمرم 

أما الثالثة األوىل فألا أشهر احلج يعين األشهر اليت يسافر الناس إىل مكة ويرجعون منها ، يسافرون يف ذي 

حلج لكن بدل شوال ؛ لكنه من حرمات احلج القعدة ويرجعون يف احملرم ؛ ومن املعلوم أن احملرم ليس من أشهر ا

إذ أن الناس يسافرون يف شهر ذي القعدة للحج ويرجعون يف شهر حمرم ؛ وهلذا كانوا يف اجلاهلية ال ميكن أن 

يعتدي أحد على أحد يف هذه األشهر أبدا حىت لو وجد قاتل أبيه مل يقتله ؛ رجب هذا أيضا شهر معظم يف 

ال ميكن القتال فيه فيأمن الناس يف هذه األشهر وتقوم مصاحلهم ، يسافرون ويؤوبون إىل اجلاهلية كاألشهر الثالثة 

بالدهم ال أحد يتعرضهم ؛ هذا الثالث أو الرابع ؟ الثاين: اهلدي جعله اهللا تعاىل قياما للناس يف دينهم ودنياهم ؛ 

فالبيع والشراء واألكل واالنتفاع باجللود أما يف دينهم فبالثواب الذي ينال هلم من اهللا عزوجل ؛ وأما يف دنياهم 

ففيها قوالن ؛ القول األول أم كانوا يف  (( القالئد ))وما أشبه ذلك ؛ فاهلدي إذا قيام للناس ؛ وأما قوله: 

اجلاهلية إذا حج اإلنسان أو اعتمر صنع قالدة من حلاء الشجر من الثمر أو غريه قالدة يتقلد ا ليعلم أنه حاد 

شف العجائب عادات غريبة ، إذا حج أو اعتمر صنع قالدة يتقلدها إذا رآه أحد قال هذا حاج أو  فيحرتم ؛

املراد بالقالئد ما يقلد اهلدي ألن اهلدي يقلد يف رقبته ملا يشعر أنه هدي وهو آذان معتمر ؛ القول الثاين: أن 

ه هدي فيحرتم حىت قال بعضهم إن الرجل يف القرب ، النعال اخللقة ، البالية تعلق يف أعناق اهلدي إشارة إىل أن

اجلاهلية يأكل العصب من اجلوع وال ميكن أن يذبح أو ينحر هذا اهلدي ألن عليه عالمة وهي القالئد ؛ القالئد 

تكون يف الغنم وتكون يف اإلبل وتكون يف البقر ؛ وتزيد اإلبل باإلشعار وهو شق صنامها حىت يسيل الدم فيعرف 

(( جعل اهللا الكعبة البيت فلننظر اإلعراب  اهلدي ؛ هذه كلها جعلها اهللا تعاىل قياما للناس . الناس أن هذه من



 (( والشهر الحرام ))أين مفعول " جعل " األول ؟ " الكعبة " ؛ والثاين: " قياما " ؛ وقوله:  الحرام قياما ))

طوفات مقدرا أي والشهر احلرام قياما أيضا معطوفة على " الكعبة " وعلى هذا فيكون املفعول الثاين يف املع

  واهلدي قياما والقالئد قياما للناس .

  هل معرفة أهل اجلاهلية باألشهر احلرم واحرتامها كان من دين سابق أم ماذا ؟  السائل :

  ال أعلم أنه دين سابق لكنه جار بينهم ومعروف ؛ لكن ال أعلم أنه من دين سابق . الشيخ :

  احلكمة يف حترمي صيد الرب دون صيد البحر على احملرم ؟ما هي  السائل :

حنن ذكرنا يف حترمي صيد الرب أن احلكمة من ذلك لئال يتلهى اإلنسان وينساب وراء الصيود ؛ وأما البحر  الشيخ :

ضنا أن فال يتأتى فيه ذلك ، أوال إن البحر ال يكاد أحد حيرم من البحر إال من مر به ؛ وثانيا أن البحر حىت لو فر 

  أحدا من الناس أحرم من الرب فيجوز أن خيوض البحر ويصيد ؛ لكن هذا نادر ؛ وهلذا ال حكم له .

ال ، بينهما فرق واضح ، أحل صيد البحر ألن الناس ال يتلهون فيه كثريا يف حال اإلحرام ؛ أما يف احلرم  الشيخ :

ر فيها مسك فإنه يكون حالال ألنه من صيد فليس يف حدود احلرم حبر ؛ لكن لو فرض أن حبرية اصطنائية صا

  البحر . 

  ما حكم احليوانات اليت تعيش على ساحل البحر وهي ال دم هلا هل حيرم على احملرم صيدها ؟ السائل :

لكنها تعيش ي الرب أو يف البحر ؟ هذه يقول بعض العلماء إذا كان أكثر حياا يف البحر فهي حبرية  الشيخ :

حركة ؛ وبعضهم يقول ال مادام عاشت يف الرب فإا ليست حبرية إال إذا كان عيشها يف الرب كولو عاش يف الرب 

  املذبوح يعين ملا خرج بالسمكة بقيت تقرتب حىت ماتت ، هذا ال عربة ذا .

  طيور اليت تتغدى على السمك ؟  السائل :

  برية ؛ حرام صيدها ألا من صيد الرب . الشيخ :

(( جعل اهللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي يطان الرجيم ؛ أعوذ باهللا من الش

والقالئد ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض وأن اهللا بكل شيء عليم اعلموا أن اهللا 

تكتمون قل ال  شديد العقاب وأن اهللا غفور رحيم ما على الرسول إال البالغ واهللا يعلم ما تبدون وما

  . )) الخبيث فاتقوا اهللا يا أولي األلباب لعلكم تفلحون ةيستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثر 

   (( جعل اهللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

   أين يؤخذ ؟مر علينا أن السمك واحليتان امليت حالل فمن  الشيخ :

  ؛  (( أحل لكم صيد البحر وطعامه ))من قوله تعاىل:  الطالب :



  وجه الداللة ؟ ما  الشيخ :

  يعين كل ما يف البحر هو حالل ؛  الطالب :

  لكن ما وجه الداللة أن امليت يكون حالل ؟  الشيخ :

  مبعىن مصيد ؛  صيد الرب الطالب :

ال ما نتكلم عن صيد الرب ، إذا وجد ميتا هل هو حالل أو حرام ؛ أخوك يقول هو حالل وأتى باآلية  الشيخ :

  لكن مل يبني وجه االستدالل ؟ 

  يعين غري املصيد الذي يكون ميتا ؛  (( وطعامه )) الطالب :

  إذا طعامه ما وجد ميتا ، هكذا جاء عن ابن عباس وعلي رضي اهللا عنه . الشيخ :

  استنبطنا منها دليال على أيش ؟ (( وللسيارة ))قوله:  الشيخ :

  جيوز ادخار اللحم وأكله بعد االدخار ؛  الطالب :

  هل هذا يقيد بشيء ؟  الشيخ :

  نعم ما مل يننت فيكون ضارا  الطالب :

  وحينئذ ال . الشيخ :

  من أين نأخذ أنه حيرم ؟  الشيخ :

؛  (( حرمت عليكم الميتة ))الزم نأخذ احلكم من هذه اآلية ؛ ؛ هو  (( أحل لكم ... ))من اآلية:  الطالب :

  نأخذ من قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: ( ال ضرر وال ضرار ) ؛ 

(( معنا شيء أبني منه وأصح منه ألن احلديث فيه ما فيه كالم ألهل العلم أتقرأ القرآن ؟ قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

  ه اآلية تدل على هذا .أفهمت ؟ هذ وال تقتلوا أنفسكم ))

فإن قال قائل: هذه اآلية تدل على أن الشيء الذي يؤدي إىل اهلالك هو احلرام وما دون القتل فال  الشيخ :

   يدخل يف اآلية ؟

( احتلمت في ليلة قال:  جياب عنه حبديث عمرو بن العاص رضي اهللا عنه يف غزوة ذات السالسل الطالب :

فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح باردة في غزوة ذات السالسل 

فذكروا ذلك للنبي صلى اهللا عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالذي 

منعني من االغتسال وقلت: إني سمعت اهللا تبارك وتعالى يقول: (( وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم 

   هللا صلى اهللا عليه وسلم ولم يقل شيئا )رحيما )) فضحك رسول ا



أحسنت نعم نقول اآلية وإن كانت تدل على أن املنهي عنه هو القتل لكن استدل ا عمرو بن العاص  الشيخ :

  رضي اهللا عنه على جواز التيمم خلوف الربد أو املرض فأقره النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك .

  خ ؟ ما صيد الرب احملرم األ الشيخ :

  ؛  (( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ))صيد الرب حمرم ؛ لقوله تعاىل:  الطالب :

  ما هو صيد الرب ؟  الشيخ :

  هو صيد احليوانات الربية ؛  الطالب :

  ما هو احليوان ؟ كل ما يف الرب حرام ؟  الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  خطأ ؛ كل حيوان بري متوحش حالل . الشيخ :

  ما معىن قولك " بري " ؟  الشيخ :

  الربي الذي يعيش يف الرب ، الطالب :

  يعين ما ال يعيش إال يف الرب.  الشيخ :

  ؟  (( اتقوا اهللا ))كونه بعد قوله:   (( إليه تحشرون ))ما الفائدة من قوله:  الشيخ :

  التهديد ،  الطالب :

  يعين أنه ال مفر لكم من اهللا عزوجل فاتقوه . الشيخ :

  ما الفائدة من تقدمي اجلار ؟  :الشيخ 

  حصر ؛  الطالب :

  هل هناك قاعدة تؤسس عليها هذا اجلواب ؟  الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  ما هي ؟  الشيخ :

  إذا قدم ما حقه التأخري فإنه يفيد احلصر ؛  الطالب :

  نعم أحسنت هذه قاعدة معروفة عند البالغيني واألصوليني . الشيخ :

  شرعي أو قدري ؟ هذا اجلعل (( جعل اهللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس ))قال اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  شرعي ؟ 

  ؟ شرعي وقدري الطالب :



  ال ، شرعي وقدري .  الشيخ :

  هل هو عطف بيان أو هو قيد ؟  (( البيت الحرام )) الشيخ :

  قيد ؛  الطالب :

ة املشرفة ؛ يعين لو أن إنسانا بىن كعبة يعين بنار مربعا وقال هذه كعبة خيرج مجيع الكعبات غري كعب الشيخ :

  حجوا له ؛ نقول ال ؛ ألن الكعبة اليت جعلها اهللا قياما هي البيت احلرام وهي اخلاصة .

  واحد أو ثالثة أو مخسة ؟  (( الشهر الحرام ))قوله:  الشيخ :

  جنس  الطالب :

  يشمل كل أشهر احلرم ؛  الشيخ :جنس 

  وعددها ؟  الشيخ :

  أربعة ؛  الطالب :

  ما هي ؟  الشيخ :

   . ذو القعدة ذو احلجة ، حمرم ، ورجب ؛ متام ؛ إذا هذا عام الطالب :

  ما وجه كون هذه األشهر قياما للناس ؟ الشيخ :



  واحد أو ثالثة أو مخسة ؟ جنس ؟ يشمل كل أشهر احلرم ؛  (( الشهر الحرام ))قوله: 

  وعددها ؟  الشيخ :

  أربعة ؛  الطالب :

  ما هي ؟  الشيخ :

  ذو القعدة ، ذو احلجة ، حمرم ، ورجب ؛ الطالب :

  أحسنت متام ؛ إذا هذا عام .  الشيخ :

لكوا حيرم فيها القتال ؛ فيأمن الناس يف أسفارهم ويف أوطام  ما وجه كون هذه األشهر قياما للناس ؟ الشيخ :

   ألا أشهر حمرتمة .

  

(( ذلك قال اهللا تعاىل:  . (( ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض ))قال اهللا تعاىل: 

" ذلك " املشار إليه " اجلعل " يعين جعلنا ذلك ال  لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض ))

فقد جعل اهللا  (( لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض ))عن جهل ... ؛ بل هو عن علم 

تعاىل ذلك عن علم مبا يف هذه األربعة من املصاحل فجعلها اهللا قياما للناس ؛ وإمنا ذكر اهللا هذا من أجل أن 

(( يعلم ما في السموات وقوله:  أن اهللا جعلها قياما وهذا اجلعل صادر عن علم من اهللا عزوجل .يطمئن الناس 

" السموات " مجع السماء  " ما " من صيغ العموم فيشمل كل ما يف السموات واألرض ؛ و وما في األرض ))

ات السبع ورب العرش (( قل من رب السمو ، وعددها سبعة ثبت ذلك يف القرآن والسنة ، قال اهللا تعاىل: 

جاءت باإلفراد لكن عددها سبع ؛  (( األرض ))وقوله:  والسنة متواترة يف هذا أو مشهور يف هذا . العظيم ))

من املعلوم أن املثلية هنا ال ميكن أن تكون  (( اهللا الذي خلق سبع سموات ومن األرض مثلهن ))لقوله تعاىل: 

عظيم بني السماء واألرض ؛ لكن املثلية يف العدد ، املثلية يف العدد يف احلجم والسعة وما أشبه ذلك للفرق ال

إذا  ( من اقتطع شبرا من األرض ظلما طوقه اهللا به يوم القيمة من سبع أراضين )بدليل ما جاء يف السنة: 

شيء عليم  (( أن اهللا بكليعين ولتعلموا أيضا  (( وأن اهللا )) األرض املراد ا اجلنس فيشمل األراضني السبع .

عزوجل ، إن اهللا بكل شيء عليم ال خيفى عليه شيء ؛ وعلم اهللا تبارك وتعاىل من صفاته الذاتية ، فهو عامل  ))

مبا يكون إىل يوم القيمة وإىل ما وراء يوم القيمة ، وهو مل يزل عليما بذلك من األزل ال يطرأ على علمه نسيان 

؛ منها: أن اهللا سبحانه وتعاىل عظم هذه الكعبة املشرفة ، حيث  يف هذه اآلية فوائد كثرية وال يصدقه جهل .

ومنها: أن هللا سبحانه وتعاىل أن يفضل ما شاء من خلقه ؛  جعلها قياما للناس تقوم ا أمور دينهم ودنياهم .



وقال  ))(( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وهذا أمر معلوم وله أمثلة يف القرآن و السنة ، قال اهللا تعاىل: 

: (( وقال تعاىل (( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اهللا ورفع بعضهم درجات ))تعاىل: 

 فلله سبحانه وتعاىل أن يفضل ما شاء من خلقه . يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في األكل ))

 حراما ال يقتل صيده وال يقطع شجره. ومن فوائدها: أن الكعبة حرام أي حمرتمة معظمة ؛  وهلذا كان ما حوهلا

ومن  ومن فوائدها: رمحة اهللا تعاىل باخللق ، حيث جيعل هلم من خملوقاته ما تقوم به مصاحل دينهم ودنياهم .

(( إن ؛ وتعظيمها جاء يف القرآن والسنة ، قال اهللا تبارك وتعاىل: دها: تعظيم األشهر احلرم وأا قيام للناس ئواف

د اهللا اثنا عشر شهرا في كتاب اهللا يوم خلق السموات واألرض منها أربعة حرم ذلك الدين عدة الشهور عن

) وكذلك جاء يف السنة كما قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مقررا ذلك: القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم )

فإن  .( إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) 

اختلفوا يف هذا ؛ فمنهم من قال: إن حترمي القتال يف قال قائل: وهل حيرم فيها القتال ؟ فاجلواب: أن العلماء 

هور أنه منسوخ لعموم األدلة الدالة على األشهر احلرم منسوخ ؛ ومنهم من قال: إنه حمكم ؛ فاألول عليه اجلم

؛ والثاين هو الراجح ، أن األشهر احلرم القتال فيها ممنوع ؛ وما جاء عاما أو مطلقا يف  قتال املشركني بدون تقييد

النصوص األخرى فهو كغريه من العمومات واملطلقات يكون مقيدا مبا دل عليه الكتاب والسنة من حترمي القتال 

  فإن قال قائل: أليس النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قاتل يف األشهر احلرم ؟ يف غزة حنني ؟ حلرم .يف األشهر ا

فاجلواب: بلى ؛ لكن هذا كان امتدادا لفتح مكة وفتح مكة مل يكن يف أشهر احلرم بل كان يف رمضان ؛ وعلى 

و يف األشهر احلرم ألن قتالنا هذا دفاع هذا فنقول إذا اعتدى الكفار علينا يف األشهر احلرم فلنا أن نقاتل ول

واإلنسان جيب عليه أن يدافع عن نفسه يف أي مكان ويف أي زمان حىت مثال يف مكة القتال فيها حرام أو غري 

حرام ؟ حرام إىل يوم القيمة ؛ لكن لو قاتلنا أهل مكة أو قاتلنا أحد من غري أهلها يف مكة فإننا نقاتله ؛ لقوله 

إذا نقول: إذا ابتدأ العدو بقتالنا يف األشهر احلرم فلنا  قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ))(( فإن تعاىل: 

أن نقاتله ، مث هل هذا على سبيل الوجوب أو االستحباب أو اإلباحة ينظر فيه ؛ لكن الكالم على أن حترمي 

تعظيم ومن فوائدها:  ونا هم أعدائنا بقتال .القتال يف األشهر احلرم باق إال إذا كان امتدادا لغزو قبله أو ابتدء

يعين أن اهللا جعله قياما للناس ؛ ولكن هل اهلدي مربوط بالنسك  (( و الهدي ))اهلدي والرتغيب فيه ؛ لقوله: 

أو جيوز أن يهدي اإلنسان إىل البيت ولو مل يكن نسك ؟ اجلواب: الثاين ، أنه جيوز لإلنسان أن يبعث اهلدي إىل 

فإن قال قائل: وهل اهلدي يسن سوقه يف  ن يف بلده كما كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يفعل .مكة وإن كا

العمرة كاحلج ؟ فاجلواب: نعم يسن كما فعل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف غزوة احلديبية فإنه ساق اهلدي يف 



ووجه ذلك أن فيها إظهارا لشعائر اهللا عزوجل ؛  (( والقالئد ))ومن فوائدها: مشروعية القالئد ؛ لقوله:  عمرة .

ومن فوائدها: إثبات احلكمة يف أحكام  ألن كل من رأى هذه النعم املقلدة عرف أا هدي فعظمها واحرتمها .

والالم هنا للتعليل ؛ ومن أمساء اهللا تبارك وتعاىل " احلكيم " الذي يضع  (( ذلك لتعلموا ))اهللا عزوجل ؛ لقوله: 

ويتفرع على هذه الفائدة العظيمة أن نؤمن بأن كل ما شرعه اهللا أو فعله اهللا حلكمة ؛  يف مواضعها . األشياء

وحينئذ ال يلزمنا أن نبحث عن احلكمة أو نتمهل حكمة بعيدة قد تكون غري مرادة هللا عزوجل ، إن تبينت لنا 

؛ وإن مل تتبني فإننا نعلم أا حلكمة ؛ احلكمة بسهولة فالشك أن هذا من نعمة اهللا ويزيد اإلنسان الطمأنينة 

معرفة صفات اهللا ومن فوائدها: احلث على  لكن عقولنا قاصرة عن إدراك حكمة اهللا عزوجل يف كل ما شرع .

فينبغي لك أن تبحث عن صفات اهللا تبارك وتعاىل سواء الصفات  (( لتعلموا أن اهللا يعلم ))عزوجل ؛ لقوله: 

اليت ليست هلا أمساء أو الصفات اليت تتضمنها األمساء ، احبث ألنك كلما ازددت معرفة باهللا وأمساءه وصفاته 

سموات ومن فوائدها: التحذير من خمالفة اهللا عزوجل ؛ وجهه إثبات العلم ، إن اهللا يعلم ما يف ال ازددت يقينا .

واألرض ؛ ألن كل إنسان يهم مبعصية سواء ترك واجب أو بفعل حمرم إذا أيقن أن اهللا عليم به فإنه خياف وميسك 

(( ومن فوائدها: بيان عموم علم اهللا سبحانه وتعاىل ملا يف السموات واألرض ؛ نأخذه من ؟ من اسم املوصول  .

ذات عدد ؛ لكن كم هذه العدد ؟ بني يف أدلة أخرى  ومن فوائدها: إثبات أن السموات .ما في السموات )) 

(( يعلم ما في ومن فوائدها: تكرار الثناء على اهللا عزوجل ؛ ألن اهللا كرر عموم علمه لقوله:  أنه سبع مسوات .

يعين هذا يعم  (( وأن اهللا بكل شيء عليم ))مث أكد العموم مبا هو أعم يف قوله:  السموات وما في األرض ))

؛ واعلم أن العلم ـ (( بكل شيء عليم )) لسموات وما يف األرض مما يكون بعد فناء السماء واألرض ما يف ا

أعين صفة العلم ـ من أعم الصفات إن مل تكن أعم الصفات ؛ ألن العلم يتعلق بالواجب واملمكن واملستحيل 

(( لو  ا باملستحيل قوله تعاىل: والسابق والالحق ؛ فهي أعم ما يكون من الصفات ـ أعين العلم ـ ؛ فمن تعلقه

وهل ميكن أن يكون فيهما آهلة إال اهللا ؟ ال ميكن ، ومع ذلك أخربنا اهللا  آلهة إال اهللا لفسدتا ))كان فيهما 

عزوجل بنتيجة هذا لو فرض وأما ـ أي السموات واألرض ـ تفسد ؛ ومن تعلقها تعلق العلم الواجب كل ما 

كمال فهو علم بالواجب ؛ ألنه جيب هللا صفات الكمال ؛ وتعلقها باملمكن  أخرب اهللا عن نفسه من صفات ال

مث ذكر اهللا عزوجل ملا ذكر عموم علمه بعد  كل أخرب اهللا به عن خملوقاته فهو من باب تعلق العلم باملمكن .

(( متثال أي علما حيصل به اال (( اعلموا أن اهللا شديد العقاب )) (( اعلموا ))هذه األحكام العظيمة قال: 

أي املؤاخذة بالذنب ،  (( أن اهللا شديد العقاب )) ؛ فيجب علينا أن نعلم ألن اهللا أمرنا بذلك . اعلموا ))

القوي ، كما وكيفا أو كيفا فقط ؟ تأملوا ؟   (( شديد العقاب ))ومسيت املؤاخذة بالذنب عقابا ألا تعقبه ؛ و



(( شديد العقاب لكن كيفا صحيح ،  فال يجزى إال مثلها ))(( من جاء بالسيئة كما ال ميكن ألن اهللا يقول: 

يعين واعلموا أيضا أنه مع شدة عقابه غفور  (( وأن اهللا غفور رحيم )) أي قوي العقاب إذا عاقب املذنب . ))

عن الذنوب ، رحيم بعباده جل وعال ال يكلف ما يشق عليهم وإذا أخلوا به فهو يرمحهم به عزوجل بالعفو ؛ 

 (( نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب األليم )) هذه اآلية وبني قوله تعاىل: قارن بني

جتد بينهما فرقا ، فرق أن اآلية " نبئ " أمر من اهللا للرسول أن ينبئ اخللق ؛ وقدم الوصف باملغفرة والرمحة على 

دم اجلانب الذي فيه اللطف واإلحسان ؛ وهذه العذاب األليم ألن املقصود اإلخبار عن صفة اهللا عزوجل ؛ فق

(( اعلموا أن اهللا شديد العقاب وأن ذكرت عقيب أحكام عظيمة قد خيل فيها املرء فقدم فيها جانب التهديد ؛ 

ومن فوائدها: أن  . (( اعلموا ))يف هذه اآلية الكرمية: وجوب العلم عن يقني ؛ لقوله:   .  اهللا غفور رحيم ))

فإن قال قائل: ظاهر هذه اآلية أن  قاب ملن خالف أمر اهللا سواء بفعل ما حرم أو برتك ما أوجب .اهللا شديد الع

اهللا سيعاقب من خالف أمره على كل حال ؟ فاجلواب: أنك إذا قرأت آخرها تبني لك أنه يف مقابل ذلك هو 

ومن  . دون ذلك لمن يشاء ))(( إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما غفور رحيم ، مث اقرا باآلية أخرى 

ومن فوائدها: إثبات هذين االمسني  فوائدها: إثبات العقاب ؛ وهو مؤاخذة املذنب مبا يستحقه من العقوبة .

(( وإن ربك لذو مغفرة للناس على الكرميني ومها" الغفور والرحيم " الغفور أي ذو املغفرة كما قال عزوجل: 

فنثبت هذين االمسني هللا  (( وربك الغني ذو الرحمة ))والرحيم يعين ؟ ذا الرمحة كما قال اهللا تعاىل:  )) مظلمه

عزوجل ؛ ونثبت ما دل عليه الصفة وهي املغفرة يف الغفور والرمحة يف الرحيم ؛ وهل يثبت األثر ؟ يعين احلكم 

ما الذي يرتتب على هذين االمسني  يشاء .مرتتب على هذه الصفة ؟ اجلواب: نعم ، يغفر ملن يشاء ويرحم ملن 

واإلميان ما ؟ يرتتب على ذلك أن يتعرض اإلنسان ملغفرة اهللا عزوجل بفعل األسباب اليت توجبه ويتعرض للرمحة 

بفعل األسباب اليت حتصل ا الرمحة عكس ما يظن بعض العوم ، بعض العوام إذا يته عن معصية قال: اهللا 

عبد ، وليس كذلك بل هذا حث على العبد ما يفعل ن هذا من باب وين املخالفة على الغفور رحيم ؛ فيظن أ

من فوائد هذه اآلية الكرمية: اجلمع بني أمساء اهللا تبارك وتعاىل اليت ينتج من اجلمع بينها  ما به املغفرة والرمحة .

رحيم ، صار املعىن أنه غفور  وصف زائد على الوصف الذي تفيده بدون اجتماع ؛ فمثال إذا قلنا إنه غفور

للذنوب ورحيم حلصول املطلوب يف الطاعات ؛ وهلذا كان املعصية الواحدة بواحدة ، والطاعات الواحدة بعشر 

(( ما على الرسول إال البالغ واهللا يعلم ما مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية .

 (( البالغ ))خرب مقدم و(( على الرسول )) " ما "  نافية ؛ و الرسول ))  تبدون وما تكتمون )) (( ما على

" أل " هنا للعهد ؛ أي العهود ؟ ذهين ؛ متأكد ؟ نعم أل للعهد  (( ما على الرسول ))مبتداء مؤخر ؛ وقوله: 



عليه الصالة  الذهين ؛ فمن املعهود ذهنا بأنه رسول بالنسبة هلذه األمة ؟ حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب

أي بالغ الرسالة ؛ وأما هداية اخللق فليست  (( إال البالغ ))وقوله:  مبعىن املرسل . (( الرسول ))والسالم ؛ و

أي ما  (( واهللا يعلم ما تبدون ))؛ وهلذا قال:  عليه أن يبلغ فإذا بلغ انتهت على الرسول عليه الصالة والسالم ،

؛ يعين معىن أن أعمالكم ليست إىل الرسول عليه الصالة والسالم وليس أي ختفون  (( وما تكتمون ))تظهرون 

  املسئول عنها وإمنا الذي حياسبكم عليها هو اهللا الذي يعلم ما تبدون وما تكتمون .

  هل اتقاء املعاصي يف األشهر احلرم هلا مزية يف الشرع ؟ السائل :

هل الضمري يف " هن " يعود على األشهر  أنفسكم )) (( فال تظلموا فيهنهذا ينبين على قوله تعاىل:  الشيخ :

احلرم أو يعود على " اثنا عشر شهرا " وفيها خالف ؛ لكن الشك أن الذنوب يف األشهر احلرم أعظم ، أعظم ؛ 

ألن الضمري سواء قلنا عائد على اجلميع أو عليهن يدل على تأكيد النهي عن الظلم يف هذه األشهر األربعة ؛ 

  دة يف هذه املسألة يقولون إا تضاعف احلسنات والسيئات يف كل زمان ومكان فاضل .وللعلماء قاع

  عن أن بعض أهل املعاصي معافون وهلم أموال وهم يعصون اهللا تعاىل ؟ السائل :

؛ وهم ليسوا من أهلها فال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ) يف اجلنة: (يف اآلخرة يقول اهللا عز وجل  الشيخ :

لكن تعذيبهم رمحة باملؤمنني أن يروا  (( اخسئوا فيها وال تكلمون ))إن اهللا عزوجل يقول هلم:  رمحة حىت

  أعدائهم وهم يعذبون يف النار .

  بعض الناس يستدل على أهل املعاصي بصحتهم وأمواهلم ويقول لو أن اهللا سخط عليهم ما أعطاهم ؟ السائل :

العوام مثل يقولون " العطاء ما يدل على الرضا " وهو كذلك ، وبعض العوام بالعكس ، أنا أمسع من  الشيخ :

وهذا استدراج من اهللا تعاىل وقد أخرب  (( و الذين كفروا سنستدرجهم من حيث ال يعلمون ))واهللا تعاىل يقول: 

 ( أن اهللا يعطي الدنيا من يحب ومن ال يحب وال يعطي الدين إال من يحب )النيب عليه الصالة والسالم 

   اهللا وإياكم منهم ـ .جعلين

  عن اآلهلة اليت ذكرها اهللا يف كتابه هل ذلك إقرارا ا وأن تنفع وتضر أم أا ال متلك شيئا ؟  السائل :

قال آهلة حق ؛ ألن اآلهلة اليت تعبد من دون اهللا وإن مسوها آهلة فهي كما قال اهللا عزوجل  ال، األول ؛   الشيخ :

  جمرد أمساء على غري مسمى . سميتموها ))(( إن هي إال أسماء عنها : 

  ما حكم احليوانات اليت تعيش يف الرب والبحر يف صيدها حال اإلحرام ؟ السائل :

كثري من السمك الكبار ما متوت على الطول ، تبقى ساعات لكنها تكون ، ألن اليت تعيش ,  ال ال الشيخ :

  مضطربة ومغمى عليها ومتوت بعدين .



  بعض احليوانات تعيش يف الرب وتعيش يف البحر أيضا ؟  السائل :

بعض العلماء يقول املعترب األكثر ، إذا كان تعيش يف هذا وهذا فاملعترب األكثر ؛ ألن الوصف الغالب  الشيخ :

هو الذي يعترب ؛ وبعضهم يقول ال ، حترم تغليب ... ؛ لكن لو فرض أنه وجد ميتة من صيد الرب أو هذه هذه 

  أوىل .

  عن علمه تعاىل وكالمه على املمكنات والواجبات واملستحيالت ؟ السائل :

مثال وجود اخللق من املمكنات أو املستحيالت أو الواجبات ؟ من املمكنات ؛ فاهللا تعاىل يتحدث عن  الشيخ :

كنات كذا املخلوقات ، خلق السموات يف ستة أيام ، استوى على العرش، وما أشبه ذلك ؛ هذا من العلم يف املم

؟ علمه أيضا ما يكون من عقوبات املذنبني وإثابة للطاعنني هذا علم املمكنات ؛ علمه الواجب إذا حتدث 

؛ بعضهم  سبحانه وتعاىل عن كماله فهذا حديث عن علم بشيء واجب ؛ واضح ؟ ؛ املستحيل كما مسعتم

  وبضعهم يعرب ممكن وال فرق . ؟ ال ، اجلائز وممكن سواء يعين بعضهم يعرب جائزيقول: اجلائز وممكن 

  ما حكم أكل بعض األمساك الكبرية اليت متوت على شاطئ البحر ورمبا تغريت وأصبحت نتنة ؟ السائل :

  وقبل ؟ مرمي بعد هذه الكيفية ؛ ميكن بعض الناس يرغب امل ... ، بعض الناس يرغب هذا . الشيخ :

  ماء وملح ؟ ما حكم أكل األمساك اليت نتنت مث توضع يف السائل :

على كل حال أنتم مع أهل البحار ما نعرفه إال أن تأتونا بشيء من ذلك يكون عني اليقني مث نأكل منه  الشيخ :

    إن شاء اهللا ويكون حق اليقني .

ما على الرسول إال البالغ واهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون قل ال يستوي  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا اهللا يا أولي األلباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا ال الخبيث 

تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا اهللا عنها واهللا غفور 

من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك أعوذ باهللا  . حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ))

يعين بذلك حممدا صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ وعلى هذا ف" أل "  : (( ما على الرسول إال البالغ ))وتعاىل

أي إال تبليغ ما أوحي إليه ؛ وهذا احلصر كما ال خيفى حصر إضايف ؛  (( إال البالغ ))للعهد الذهين ؛ وقوله: 

يه وآله وسلم وعليه واجبات أخرى ، عليه صالة ، الصدقة ، الصيام ، احلج ، اجلهاد وغري ألن النيب صلى اهللا عل

ذلك ؛ لكن ما عليه بالنسبة لكم إال البالغ يعين إال أن يبلغكم وليس عليه هداكم ؛ فاهلدى أو فاهلداية بيد اهللا 

ليه ، ما على الرسول يعين لكم إال ؛ ويش معىن اإلضايف ؟ أي باإلضافة ملا جيب لكم ع؛ إذا هذا احلصر إضايف 

هذا الذي يتفرع عليه اإلنسان ،  (( واهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون )) البالغ ؛ أما اهلداية فهي هللا عزوجل .



أي ما تظهرونه من األعمال القولية والفعلية ، علمها قبل أن تكون أو بعد أن كانت  (( واهللا يعلم ما تبدون ))

أي ما ختفون يف نفوسكم ؛ وذلك األعمال القلبية  (( وما تكتمون ))عد أن كانت ؛ وقوله: ؟ قبل أن تكون وب

(( ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس بل أشد من األعمال القلبية ما يوسوس به القلب كما قال اهللا تعاىل: 

فمن فوائد  وعلى آله وسلم . وهذا يعين أن حسام على اهللا عزوجل ال على الرسول صلى اهللا عليه به نفسه ))

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ؛ ألن " على " ظاهرة يف  اهللا هذه اآلية الكرمية: وجوب إبالغ الوحي على رسول

ومن فوائدها: أنه ليس للنيب صلى اهللا عليه وآله  . (( ما على الرسول إال البالغ ))أين " على " ؟  الوجوب ؛

(( أفأنت تكره الناس حتى يهدي ؛ ويؤيد هذا آيات كثرية منها قوله تعاىل: وسلم أن جيرب الناس على أن 

(( ما على الرسول ومن فوائدها: إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ؛ لقوله:  . يكونوا مؤمنين ))

فإن إخباره بعلمه  تمون ))(( واهللا يعلم ما تبدون وما تكومن فوائدها: حتذير املبلغني من املخالفة ؛ لقوله:  . ))

ومنها: سعة علم اهللا  فيه التهديد والوعيد على من خالف . (( ما على الرسول إال البالغ ))بعد أن قال: 

وهذه ألمة كلها ؛ و" ما " هنا كما تعرفون اسم موصول يشمل  (( ما تبدون وما تكتمون ))وعمومه ؛ لقوله: 

(( ل العباد تنقسم إىل قسمني ؛ قسم يبدوا للناس وقسم ال يبدوا ؛ لقوله: ومن فوائدها: أن أعما القليل والكثري .

فإن قال قائل: هل األفضل لإلنسان أن يبدي ما عمل أو أن يكتم ما عمل ؟ قلنا:   . ما تبدون وما تكتمون ))

للمصاحل، إن  كل ذلك خري ؛ ألن اهللا مدح الذين ينفقون أمواهلم سرا وعالنية ؛ ولكن أيهما أفضل ؟ ينظر 

كانت املصلحة يف اإلعالن أعلن وذلك كإنسان يقتدى به ويتأسى به ، فاألفضل أن يعلن حىت يتأسى الناس به 

ويعرف أن هذا حق ويكون بذلك إماما ملن اتبعه ؛ وإذا كان اإلخفاء خريا فاإلخفاء أفضل كما لو تصدق إنسان 

؟ اإلسرار ؛ وإن تساوى األمران والغالب أما ال  على شخص متعفف ال حيب أن يطلع عليه فهنا ما األفضل

يتساويان من كل وجه لكن على فرق أما تساويا من كل وجه فاإلسرار أفضل ألنه أدل على اإلخالص وأقرب 

ومن فوائدها: الرد على اجلربية الذين يقولون إن اإلنسان ليس له إرادة ؛ وهذا مأخوذ من قوله:  إىل اإلخالص .

اجلربية يا  فاإلنسان يريد أن يبدي ويريد أن يكتم ، وهذا هو إثبات اإلرادة للعبد . ن وما تكتمون ))(( ما تبدو 

(( وربك يخلق ما إخواين اجلربية قوم يقولون إن اإلنسان غري خمري بل جمرب ، ويستدلون بآيات منها قوله تعاىل: 

اخلرية ؛ قالوا إن اهللا نفى أن يكون للعبد  ن ))يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان اهللا وتعالى عما يشركو 

يعين يف فعله  (( ما كان لهم الخيرة ))فشبهتهم قوية ولكنه الشك أن هذه الشبهة باطلة ألن املراد بقوله تعاىل: 

يريدون أن خيتاروا  (( قالوا لو ال نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ))عزوجل ، يف فعله يعين مثال 

 (( ما كان لهم الخيرة ))فيكون املعىن لقوله: (( أهم يقسمون رحمة ربك )) من يكون رسوال ؛ فقال اهللا: هم 



أي فيما يفعله اهللا ؛ أما بالنسبة ألفعاهلم فلهم اخليار ؛ والدليل على هذا آيات كثرية ؛ منها خصال الكفارة مثال 

مساكني أو كسوم أو حترير رقبة ؛ وغري ذلك من األدلة  يف كفارة اليمني ثالثة منها على التخيري : إطعام عشرة

لكل  غيلومن فوائدها: أن أهل العلم الذي هم ورثة األنبياء إذا بلغوا برئت ذمتهم ؛ ولكن هل جيب عليهم التب .

أو ماذا ؟ نقول: األصل أنه واجب لكل حال التبليغ ، هذا هو األصل ؛ لقول النيب حال أو إذا كانت الفائدة 

؛ لكن قد ال جيب التبليغ وجيوز أن يكتم العلم إىل وقت  أمر ( بلغوا عني ولو آية )لى اهللا عليه وآله وسلم: ص

ما إذا رأى يف ذلك مصلحة كما فعل معاذ بن جبل رضي اهللا عنه حني مل يبلغ قول النيب صلى اهللا عليه وآله 

يبلغها إال عند موته تأمثا وإال فاألصل وجوب  مل ( حق العباد على اهللا أن ال يعذب من ال يشرك به )وسلم: 

اإلبالغ ؛ أما إذا سئل اإلنسان عن العلم فإذا كان السائل مسرتشدا وجب أن يبلغ ، وجب أن يبلغ السائل ، 

هذا إذا كان مسرتشدا ؛ وأما إذا كان ممتحنا فإن اإلنسان باختيار إن شاء بلغ وإن شاء منع ؛ ألن هذا السائل 

 يريد العلم ، يريد أن ميتحن هذا املسئول فهو باخليار؛ فهل األفضل أن يبلغ أو األفضل أن ال غري مسرتشد ال

يبلغ ؟ يف هذا تفصيل ، إن كان هذا السائل إذا ترك صار يف ذلك إذالل له وخزي فليرتك ؛ وإذا كان ترك ازداد 

فإن قلت: ما هو ميزان  ها إىل املصاحل .شره وطغى طغيانه فإنه جيب أن يبلغ ويبني له ضالله ؛ فاملسألة يرجع في

املصاحل ؟ قلنا كل إنسان مسئول عن نفسه ، وكل قضية هلا حكم ؛ وهلذا مير بكم أحيانا يف اإلجابات عن بعض 

(( قل ال يستوي مث قال اهللا تعاىل:   األدلة يقال فيها إا قضية عني ، كل إنسان حسب ما يرى واهللا احلسيب .

قل يا حممد ال يستوي ؛ وتصدير احلكم بـ" قل " يدل على العناية به ؛ وذلك ألن النيب  الخبيث والطيب ))

كان مأمورا أن يقول مجيع القرآن ، أن يقوله للناس ويبلغه ؛ لكن إذا نص على شيء صلى اهللا عليه وآله وسلم  

أي قل يا حممد لكل من  (( قل ))معني دل هذا على أخصيته فهو كالتخصيص بعد التعميم فيفيد العناية ؛ 

صدق اهللا ال يستوي اخلبيث والطيب من  (( ال يستوي الخبيث والطيب ))يصح خطابه ويدرك خطابك 

األشخاص واألعمال واألعيان ال ميكن أن يستوي هذا وهذا ؛ صح ؟ ال يستوي ؛ هل تستوي الصالة هللا 

يستوي الشراب الطيب املستخلص من مثرات والسجود للصنم ؟ ال تستوي ؛ هذا من األعمال ؛ من األعيان هل 

طيبة واخلمر ؟ ال يستوي ؛ بالنسبة لألشخاص هل يستوي املؤمن الطيب والكافر اخلبيث ؟ ال ؛ وهلم جرا ؛ إذا 

اخلبيث والطيب من كل شيء من األشخاص واألعيان واألقوال واألفعال من كل شيء ؛ هل يستوي ذكر اهللا 

(( قوله:  (( ولو أعجبك كثرة الخبيث )) .(( قل هل يستوي الخبيث والطيب )) والغيبة ؟ ال ؛ إذا هذا عام 

اخلطاب هنا ليس للرسول عليه الصالة والسالم ؛ ألن الرسول ال يعجبه كثرة اخلبيث ؛ لكن ولو  ولو أعجبك ))

بك كثرة أعجبك أيها املخاطب أي قل لإلنسان ال يستوي اخلبيث والطيب ولو أعجبك أيها املخاطب ولو أعج



اخلبيث ؛ وليس اخلطاب للرسول عليه الصالة والسالم ألننا نعلم علم اليقني أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم ال 

 أي بلغ منك موضع اإلعجاب  (( ولو أعجبك كثرة الخبيث ))يعجبه كثرة اخلبيث 



(( إن  يعين سواء من أهل الكتاب أو من غريهم . (( من غيركم ))لكن العربة بعموم اللفظ ؛ من أهل الكتاب 

(( أو آخران قبل أن نتجاوز، قوله:  . (( فأصابتكم مصيبة الموت ))أي سافرمت ؛  أنتم ضربتم في األرض ))

هل هي للتخيري أو للتنويع ؟ الثاين ، للتنويع يعين أو آخران من غريكم إن مل يوجد ذوا عدل منكم  من غيركم ))

(( إذا حضر هي كقوله:  (( فأصابتكم مصيبة الموت ))أي سافرمت  (( إن أنتم ضربتم في األرض )) .

هذا   ( تحبسونهما ))(يعين أقمتم أنكم ميتون لكون املرض مرضا خموفا ال يرجى برئه ؛  أحدكم الموت ))

يعين عند أداء الشهادة حتبسوا أي اآلخران من غرينا ؛ واملراد  (( أو آخران من غيركم ))كالتفسري لقوله: 

أي من بعد صالة العصر ؛ ألن الصالة صالة العصر هي أفضل (( من بعد الصالة )) باحلبس اإليقاف توقفونه 

يف إجابة الدعاء من أول النهار السيما إذا كان ذلك يف يوم  الصلوات وهي صالة الوسطى وآخر النهار أقرب

فإذا قال قائل: ملاذا جعلتم " أل " للعهد الذهين  أي صالة العصر . (( تحبسونهما من بعد الصالة ))اجلمعة ؛ 

حبس أي أي الصالة ؟ قلنا: النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  (( من بعد الصالة ))ومل جتعلوها للجنس فتقولوا 

أي  (( فيقسمان باهللا )) الرجلني الشهيدين من بعد صالة العصر ؛ فتكون السنة هي اليت عينت هذه الصالة .

أي ال نشرتي ذا اليمني مثنا  (( ال نشتري به ثمنا ))يعين شككتم يف شهادما ؛  (( إن ارتبتم ))حيلفان به 

ابة ؛ وحاصل هذه القسم بأما يقسمان بأننا على أي صاحب قر  (( ولو كان ذا قربى ))ولو كان املشهود له 

معطوفة على  (( وال نكتم شهادة اهللا )) حق وشهادتنا حق وال ميكن أن نشهد بباطل ألجل شيء من الدنيا .

((  أي وحنن ال نكتم شهادة اهللا أي الشهادة اليت محلنا اهللا إياها على ما حصلت به الوصية . (( فيقسمان ))

يعين إنا إن كتمنا شهادة اهللا ملن اآلمثني ؛ واجلملة هنا مؤكدة باثنني ومها: إال والالم ؛  آلثمين ))إنا إذا لمن ا

فإن أثر ((   .ومعىن من اآلمثني أي من الواقعني يف اإلمث ؛ وإمنا يقوالن ذلك زيادة يف التوكيد أما شهدا باحلق 

يعين تبني أما استحقا إمثا ؛ وذلك بشهادة الزور أي تبني أن  )) إن عثر((  )) على أنهما استحقا إثما

(( فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم األوليان )) (( فآخران يقومان شهادما زور وكذب 

 (( من الذين استحق عليهم ))يعين يف الشهادة لريدا شهادما ؛ من أين هذان اآلخران ؟ يقول:  مقامهما ))

الشهادة يف الوصية تستلزم أن يؤخذ من نصيب الورثة ملن ؟ ملن أوصي له ؛ فيكون ما شهد به األوالن ألن 

يعين مها األوليان يعين أوىل الناس بإرث هذا الذي شهد على  (( األوليان ))مستحقا على هؤالء الورثة ؛ وقوله: 

(( يقسمان باهللا لشهادتنا أحق ورثة املوصي من مها ؟ الشاهدان اللذان مها من  (( فيقسمان باهللا )) وصيته .

واقعة يف جواب القسم ؛ ما هي شهادما ؟ شهادما نفي  (( لشهادتنا ))الالم هنا يف قوله:  من شهادتهما ))



وإذا كانت احلق  (( يقسمان باهللا لشهادتنا أحق من شهادتهما ))هذه الوصية ؛ وشهادة األولني إثبات الوصية 

(( وما  . ادة الشاهدين األولني ومها كما قررنا أوال ليسا مسلمني بل مها من غري املسلمنيلزم أن تبطل شه

(( لمن الظالمين يعين إن اعتدينا الشهادة  (( إنا إذا ))يعين ما اعتدينا باالعرتاض وإبطال الشهادة ؛  اعتدينا ))

اهدين األولني ؛ والثاين: الظلم ؛ ظلم ألن شهادما استلزمت شيئني ؛ الشيء األول: القدح يف شهادة الش ))

(( ذلك أدنى أن يأتوا قال اهللا تعاىل:   . (( إنا إذا لمن الظالمين ))قال: من ؟ ظلم املوصى له ؛ فلذلك 

 أي ذلك املذكور أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها ؛ يعين على الوجه الصحيح . بالشهادة على وجهها ))

يعين أن الذين شهدوا أوال إذا علموا أنه البد أن يتعقبهم من الورثة  ن بعد أيمانهم ))(( أو يخافوا أن ترد أيما

من يتعقبهم فإم سوف حيرصون غاية احلرص أن يأتوا بالشهادة على وجهها ؛ أو إن مل يأتوا بالشهادة على 

أميان  أي(( بعد أيمانهم )) أميان من ؟ الورثة ،   (( أيمان )) (( يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ))وجهها 

 (( واسمعوا ))أمرنا اهللا تعاىل أن نتقيه بالتزام أحكامه وأكد هذا بقوله:  (( واتقوا اهللا واسمعوا ))؛  الشهداء

ال يهدي  (( واهللا ال يهدي القوم الفاسقين )) . وجل أي امسعوا ما أقول لكم وآمركم به وهو تقوى اهللا عز

القوم الفاسقني اخلارجني عن طاعته ؛ وهذا ـ سيأيت إن شاء اهللا يف الفوائد ـ أنه وعيد شديد أن الفاسق عرضة ألن 

  ال يهديه اهللا عزوجل ؛ هذا معىن اآلية الكرمية وحيسن أن نقرأ القصة حىت يتبني أكثر ، من معه تفسري ابن كثري .

مد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه بسم اهللا الرمحن الرحيم احل الطالب :

، قيل: إنه منسوخ ؛  اشتغلت هذه اآلية الكريمة على حكم عزيز" أمجعني ؛ قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل: 

  رواه العوفي عن ابن عباس وقال حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم إنها منسوخة ؛ 

؟ يعين شهادة الكافر وهذه سنذكرها اهللا إن شاء اهللا يف الفوائد ؛ أن بعض العلماء قال  أتدرون ما هي:  لشيخا

  .  إا منسوخة ولكن ليس بصحيح ؛ املائدة يقولون ليس فيها شيء منسوخة ألا من آخر ما نزل

ليه وقال اآلخرون وهم األكثرون فيما قاله ابن جرير: بل هو محكم ومن ادعى النسخ فع"  الطالب : 

ثنان )) االبيان ؛ فقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 

الخبر لقوله: (( شهادة بينكم )) فقيل تقديره: " شهادة اثنين " حذف المضاف وأقيم المضاف  هذا هو

ذوا عدل )) وصف االثنين بأن يكونا  إليه مقامه ؛ وقيل: دل الكالم على تقدير أن يشهد اثنان ؛ وقوله: ((

عدلين ؛ وقوله: (( منكم )) أي المسلمين قاله الجمهور ؛ قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في 

قوله: (( ذوا عدل منكم )) قال من المسلمين ؛ رواه ابن أبي حاتم ؛ ثم قال: وروي عن عبيدة وسعيد بن 



قتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم المسيب وحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر وصدي و 

  ." نحو ذلك ؛ وقال ابن جرير 

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  الطالب :

  اشتملت هذه اآلية الكريمة على حكم عزيز ، قيل: إنه منسوخ ؛ " :  قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىلأمجعني 

  ؛  عزيز يعين قليل اجلنس :  لشيخا

وقال  رواه العوفي عن ابن عباس وقال حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم إنها منسوخة ؛"  الطالب :

   ؛"  يانابن جرير: بل هو محكم ومن ادعى النسخ فعليه الباآلخرون وهم األكثرون فيما قاله 

بل هي حمكمة اآلية وهذا هو الصواب ؛ وقد ذكرنا لكم أنه ال نسخ فيما يف سورة املائدة ، كلها حمكمة :  لشيخا

  . ؛ على أن أي إنسان يدعي يف أي نص من القرآن أو السنة أنه منسوخ فعليه الدليل

أحدكم الموت حين الوصية اثنان فقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر "  الطالب :

)) هذا هو الخبر لقوله: (( شهادة بينكم )) فقيل تقديره: " شهادة اثنين " حذف المضاف وأقيم المضاف 

إليه مقامه ؛ وقيل: دل الكالم على تقدير أن يشهد اثنان ؛ وقوله: (( ذوا عدل )) وصف االثنين بأن يكونا 

   ؛"  عدلين

له البد من تقديره قالوا إنه ال ميكن أن تكون اجلثة خرب للمعىن ، والشهادة معىن يعين كأن الذي قب:  لشيخا

أن يشهد اثنان ؛ والصحيح أنه ال حاجة إىل  واثنان شخصان فقالوا إا على تقدير مضاف " شهادة اثنني " أو

يخربون بالظرف عن اجلثة ألن هذا وأنه إذا فهم املعىن فهو املقصود ؛ وهلذا يقولون " الليلة هالل " الليلة هالل ف

املعلوم مفهوم ؛ وال حاجة إىل أن نقدر " الليلة طلوع اهلالل " فالصواب أنه ال تقدير يف اآلية وأن اآلية معناها 

  واضح .

وقوله: (( منكم )) أي المسلمين قاله الجمهور ؛ قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في "  الطالب : 

وسعيد ، )) قال من المسلمين ؛ رواه ابن أبي حاتم ؛ ثم قال: وروي عن عبيدة قوله: (( ذوا عدل منكم 

وعبد الرحمن  ، ومقاتل بن حيان، وقتادة ، دي سو  ، ويحيى بن يعمر ، ومجاهد ، وحسن، بن المسيب 

: وقال آخرون: عنى ذلك (( ذوا عدل منكم )) أي من حي نحو ذلك ؛ وقال ابن جرير ، بن زيد بن أسلم

  ؛ " الموصي ؛ وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة من غيرهما 



(( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا الشك إن القول األول متعني ألنه خياطب املؤمنني يقول: :  لشيخا

 خياطب من ؟ خياطب املؤمنني وليس خياطب حي حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ))

  الذي وقعت فيهم القضية .

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عون حدثنا  وقوله: (( أو آخران من غيركم ))"  الطالب :

عبد الواحد بن زياد حدثنا حبيب ابن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قوله: (( أو 

   ،"  ن من غيركم )) قال: من غير المسلمينآخرا

يعين أهل الكتاب ؛ قوله " أهل الكتاب " فيه نظر والصواب أنه شامل ألهل الكتاب وغريهم ألن كل  : لشيخا

  من ليس مبسلم فهو من غرينا .

ثم قال: وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ، ومحمد بن سيرين ، ويحيى بن يعمر ، "  الطالب :

وعكرمة ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، وابراهيم النخعي ، وقتادة ، وأبي مجلز ، والسدي ، 

وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة  ومقاتل بن حيان ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، نحو ذلك .

نا: " أو آخران من وعبيدة في قوله: (( منكم )) أي المراد المراد من قبيلة الموصي ، يكون المراد هاه

غيركم " أي: من غير قبيلة الموصي ؛ وقد روي عن ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري ، والزهري 

وقوله: (( إن أنتم ضربتم في األرض )) أي سافرتم (( فأصابتكم مصيبة الموت )) وهذان  رحمهما اهللا .

لك في سفر ، وأن يكون في وصية كما شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين ، أن يكون ذ

قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي ، حدثنا أبو معاوية ووكيع قاال حدثنا  صرح بذلك شريح القاضي .

األعمش ، عن ابراهيم ، عن شريح قال: ال تجوز شهادة اليهودي والنصراني إال في سفر وال تجوز في 

أبي بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق قال: قال شريح ،  سفر إال في وصية ؛ ثم رواه عن أبي كريب ، عن

وقد روي مثله عن اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللا تعالى ؛ وهذه المسألة من إفراده وخالفه  فذكر مثله .

ا ؛ وقال الثالثة فقالوا: ال تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ؛ وأجاز أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعض

  ؛ "  ا عمرو بن علي حدثنا أبو داودابن جرير: حدثن

وما يضر أن ينفرد اإلمام أمحد يف املسألة إذا كان معه الدليل ؛ ألن من كان معه الدليل فهو مجاعة وإن  :  لشيخا

هذا يف التتبع وليس يف كل ما انفرد  ، التتبع هو الصوابب ن انفرد اإلمام أمحد رمحه اهللا كان واحدا ؛ وغالب م

  به بل غالب ما انفرد به هو الصواب . 



حدثنا صالح بن أبي األخضر ، عن وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود "  الطالب :

؛ وقال ابن  الزهري قال: مضت السنة أنه ال تجوز شهادة كافر في حضر وال سفر إنما هي في المسلمين

نزلت هذه اآلية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل اإلسالم ، وذلك في أول اإلسالم ، واألرض زيد: 

حرب ، والناس كفار ، وكان الناس يتوارثون بالوصية ، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس 

(( شهادة بينكم إذا وقال ابن جرير: اختلف في قوله:  بها . رواه ابن جرير ، وفي هذا نظر ، واهللا أعلم .

حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم )) هل المراد أن يوصي 

إليهما أو يشهدهما على قولين: أحدهما أن يوصي إليهما ، كما قال محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن عبد 

ل هذا رجل سافر ومعه مال ، فأدركه اهللا بن قسيط قال: سئل ابن مسعود رضي اهللا عنه عن هذه اآلية قا

قدره ؛ فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين . رواه ابن 

والقول الثاني: أنهما يكونان شاهدين ؛ وهو ظاهر سياق اآلية الكريمة ، فإن لم  أبي حاتم وفيه انقطاع .

صفان: الوصاية والشهادة ؛ كما في قصة تميم الداري وعدي بن يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الو 

وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين ،  ذكرها آنفا إن شاء اهللا تعالى وبه التوفيق . بداء ، كما سيأتي

قال: ألنا ال نعلم حكما يحلف فيه الشاهد ؛ وهذا ال يمنع الحكم الذي تضمنته هذه اآلية الكريمة ، وهو 

زم أن يكون جاريا على قياس جميع األحكام على أن هذا حكم خاص بشهادة لمستقل بنفسه ال يحكم 

من األمور ما لم يغتفر في غيره ؛ فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا  وقد اغتفر فيه ،خاصة في محل خاص

لصالة )) قال وقوله تعالى: (( تحبسونهما من بعد ا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه اآلية الكريمة .

العوفي عن ابن عباس: يعني صالة العصر ؛ وكذا قال سعيد بن جبير ، وأبوا ابراهيم النخعي ، وقتادة ، 

وعكرمة ، ومحمد بن سيرين ؛ وقال الزهري: يعني صالة المسلمين ؛ وقال السدي عن ابن عباس: يعني 

جتمع الناس فيها بحضرتهم ، (( صالة أهل دينهما ؛ والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان بعد صالة ا

فيقسمان باهللا )) أي فيحلقان باهللا (( إن ارتبتم )) أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما قد خانا أو غال 

فيحلفان حينئذ باهللا (( ال نشتري به )) أي بأيماننا ؛ قاله مقاتل بن حيان " ثمنا " أي ال نعتاض عنه بعوض 

  . "ة قليل من الدنيا الفانية الزائل

هذا مفرد كيف يفسر جبمع ؛ لكن إذا جعلناه  (( ال نشتري به ))؛ ألنه قال:  قوله "  بأمياننا " فيه نظر:  لشيخا

  أي بالقسم الذي نقسم به ؛ فهو عدى القسم . (( ال نشتري به ))عائدا على اليمني فاملعىن 



(( ولو كان ذا قربى )) أي  الفانية الزائلة .(( ثمنا )) أي ال نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا "  الطالب :

 ولو كان المشهود عليه قريبا إلينا ال نحابيه ؛ (( وال نكتم شهادة اهللا )) أضافها إلى اهللا تشريفا لها وتعظيما

وقرأ بعضهم: (( وال نكتم شهادة آهللا )) مجرورا على القسم ؛ رواها ابن جرير، عن عامر الشعبي ؛ وحكي 

(( إنا إذا لمن اآلثمين ))  قرأ: (( وال نكتم شهادًة اهللا )) والقراءة األولى هي المشهورة . عن بعضهم أنه

ثم   أو كتمها بالكلية .أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تحريفها أو تبديلها أو تغييرها 

من الشاهدين الوصيين  قال تعالى: (( فإن عثر على أنهما استحقا إثما )) أي فإن اشتهر وظهر وتحقق

أنهما خانا أو غال شيئا من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك (( فآخران يقومان مقامهما من 

؛ وروي عن علي ،  الذين استحق عليهم األوليان )) هذه قراءة الجمهور: (( استحق عليهم األوليان ))

  ." األوليان ))  وأبي ، والحسن البصري أنهم قرؤوها : (( استحق عليهم

هي قراءة لكن ما هي قراءة اجلمهور  (( استحق ))هذه قراءة مشهورة ؛  (( استحق عليهم األوليان )):  لشيخا

  ؛ إذا األوىل قراءة اجلمهور ؟ نعم . (( استحق عليهم األولين ))وفيه قراءة:  (( استحق ))؛ يقول يف قراءة: 

من طريق إسحاق بن محمد الفروي ، عن سليمان بن بالل ،  وقد روى الحاكم في المستدرك"  الطالب : 

عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عبيد اهللا بن أبي رافع ، عن علي بن أبي طالب ؛ أن النبي صلى اهللا 

 عليه وسلم قرأ: (( من الذين استحق عليهم األوليان )) ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

عباس: (( من الذين استحق عليهم األولين )) وقرأ الحسن: (( من الذين استحق  وقرأ بعضهم ومنهم ابن

عليهم األوالن )) حكاه ابن جرير ؛ فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك: أي متى تحقق ذلك بالخبر 

((  الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكونا من أولى من يرث ذلك المال

حق من شهادتهما )) أي لقولنا: إنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما فيقسمان باهللا لشهادتنا أ

المتقدمة (( وما اعتدينا )) أي فيما قلنا من الخيانة (( إنا إذا لمن الظالمين )) أي إن كنا قد كذبنا عليهما 

يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في ؛ وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما 

جانب القاتل فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع رمته إليهم كما هو مقرر في باب " القسامة " من 

األحكام ؛ وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه اآلية الكريم ؛ فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ، 

اذان ـ د بن إسحاق ، عن أبي النضر ، عن ز مة ، عن محمحدثنا الحسن بن زياد ، حدثنا محمد بن مسل

يعني أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب ـ عن ابن عباس ، عن تميم الداري في هذه اآلية: (( يا أيها 



الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت )) قال: برئ الناس منها غيري وغير غدي بن بداء ؛ 

فان إلى الشام قبل اإلسالم فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له وكانا نصرانيين يختل

" بديل بن أبي مريم " بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظم تجارته ، فمرض فأوصى إليهما 

ثم اقتسمناه أنا وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم 

ء ؛ فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا ؛ وفقدوا الجام فسألونا عنه ، فقلنا: ما ترك وعلي بن بدا

غير هذا وما دفع إلينا غيره ؛ قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى اهللا عليه وسلم المدينة تأثمت 

ليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إ

إليه أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه ، فحلف فأنزل اهللا (( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم )) 

إلى قوله: (( فيقسمان باهللا لشهادتنا أحق من شهادتهما )) فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحال 

وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كالهما عن الحسن بن  ائة من عدي بن بداء .فنزعت الخمسم

أحمد بن أبي شعيب الحراني ، عن محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، به فذكره وعنده فأتوا به 

ل دينه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أه

فحلف فأنزل اهللا: (( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت )) إلى قوله: (( أو يخافوا 

أن ترد أيمان بعد أيمانكم )) فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا فنزعت الخمسمائة من عدي بن 

لذي روى عنه محمد بن إسحاق بداء ؛ ثم قال: هذا حديث غريب ، وليس إسناده بصحيح ، وأبو النضر ا

هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر وقد تركه أهل العلم بالحديث ، وهو 

يكنى أبا النضر ؛ ثم قال:  صاحب التفسير ، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي

انئ ، وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا وال نعرف لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم ه

حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن ابن أبي زائدة  عن  على االختصار من غير هذا الوجه .

محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعي بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: ( خرج رجل من بني 

مات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء ، ف

؛ مخوصا بالذهب يعني أن فيه مرصع عليه مثل الخوص من الذهب يعني جاما من فضة مخوصا بالذهب 

فأحلفهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووجدوا الجام بمكة فقيل: اشتريناه من  مزركش وهو من فضة .

فقام رجالن من أولياء السهمي فحلفا باهللا لشهادتنا أحق من شهادتهما وان الجام لصاحبهم  تميم وعدي ؛



، وفيهم نزلت: (( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ... )) وكذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن 

بن أبي  يحيى بن آدم به ؛ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن أبي زائدة ومحمد

القاسم ، كوفي ؛ قيل: إنه صالح الحديث ، وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم: 

؛ رواه ابن جرير ؛ وكذا  عكرمة ، ومحمد بن سيرين ، وقتادة ؛ وذكروا أن التحليف كان بعد صالة العصر

؛ ومن  السلف وصحتهااشتهارها في على ذكرها مرسلة مجاهد ، والحسن ، والضحاك ؛ وهذا يدل 

حدثني يعقوب أخبرنا زكريا عن الشعبي ؛ أن  الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر بن جرير:

رجال من المسلمين حضرته الوفاة بدقوتا ، قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على 

وفة فأتيا األشعري ـ يعني أبا موسى األشعري وصيته ، فأشهد رجلين من أهل الكتاب ؛ قال: فقدما الك

رضي اهللا عنه ـ فأخبراه وقدما بتركته ووصيته ، فقال األشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد 

النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: فأحلفهما بعد العصر: باهللا ما خانا وال كذبا وال بدال وال كتما وال غيرا ، 

وتركته ؛ قال: فأمضى شهادتهما ؛ ثم رواه عن عمرو بن على الفالس عن أبي داود وإنها لوصية الرجل 

وهذان إسنادان صحيحان  الطيالسي عن شعبة عن مغيرة األزرق عن الشعبي ، أن أبا موسى قضى بدقوتا .

إلى الشعبي عن أبي موسى األشعري ؛ فقوله: " هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول اهللا صلى 

هللا عليه وآله وسلم " الظاهر ـ واهللا أعلم ـ أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء قد ذكروا أن ا

إسالم تميم بن أوس الداري رضي اهللا عنه كان في سنة تسع من الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم 

باط عن السدي: (( يا وقال أس متأخرا يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام ، واهللا أعلم .

أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم )) قال: هذا في 

الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ما له وما عليه ؛ قال: هذا في الحضر ، (( 

ألرض فأصابتكم مصيبة الموت )) هذا الرجل أو آخران من غيركم )) في السفر، (( إن أنتم ضربتم في ا

يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس 

فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه فيقبالن به ؛ فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوا 

لطان ؛ فذلك قوله تعالى: (( تحبسونهما من بعد الصالة  فيقسمان وإن ارتابوا رفعوهما إلى الس الرجلين

أن جين حين انتهي بهما إلى أبي موسى لباهللا إن ارتبتم )) قال عبد اهللا بن عباس: كأني أنظر إلى الع

يستحلفهما بعد العصر ؛ فقلت له: إنهما ال يباليان صالة العصر ، ولكن استحلفهما بعد صالتهما في 



في دينهما ، فيحلفان: باهللا ال نشتري به ثمنا قليال ولو كان ذا  وقف الرجالن بعد صالتهمادينهما ، في

قربى وال نكتم شهادة اهللا إنا إذا لمن اآلثمين : أن صاحبهم لبهذا أوصى ، وإن هذه لتركته ؛ فيقول لهما 

لكما شهادة وعاقبتكما إلمام قبل أن يحلفا: إنكما إن كتمتما أو خنتما فصحتكما في قومكما ، ولم تجز 

وقال ابن جرير:  ؛ فإذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. رواه ابن جرير .

حدثنا الحسين ، حدثنا هشيم ، أخبرنا مغيرة عن ابراهيم وسعيد بن جبير أنهما قاال في هذه اآلية: (( يا 

إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين أيها الذين آمنوا شهادة بينكم )) اآلية ، قاال 

فرجلين من أهل الكتاب فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل فإن لم يجد رجلين من المسلمين 

وقال علي بن  قولهما وإن اتهموهما أحلفا بعد صالة العصر: باهللا ما كتمنا وال كذبنا وال خنا وال غيرنا .

بن عباس في تفسير هذه اآلية: " فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد صالة باهللا : ما أبي طلحة ، عن ا

اشترينا بشهادتنا ثمنا قليال ؛ فإن اطلع األولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجالن من 

ثر على أنهما استحقا األولياء فحلفا باهللا: إن شهادة الكافرين باطلة ، وإنا لم نعتد ؛ فذلك قوله: (( فإن ع

إثما )) يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا (( فآخران يقومان مقامهما )) يقول: من األولياء ، فحلفا 

باهللا: إن شهادة الكافرين باطلة ، وإنا لم نعتد فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة األولياء ؛ وهكذا رواه 

هكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه اآلية غير واحد من العوفي عن ابن عباس ؛ رواهما ابن جرير. و 

وقوله: (( ذلك أدنى أن يأتوا  أئمة التابعين والسلف رضي اهللا عنهم وهو مذهب اإلمام أحمد رحمه اهللا .

بالشهادة على وجهها )) أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين 

ب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي ؛ وقوله: (( أو يخافوا أن ترد أيمان وقد استريب بهما ، أقر 

بعد أيمانهم )) أي يكون الحامل لهم على اإلتيان بالشهادة على وجهها هو تعظيم الحلف باهللا ومراعاة 

ما جانبه وإجالله ، والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون 

يدعون؛ ولهذا قال: (( أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم )) ثم قال: (( واتقوا اهللا )) أي في جميع 

أموركم (( واسمعوا )) ي وأطيعوا (( واهللا ال يهدي القوم الفاسقين )) يعني الخارجين عن طاعته ومتابعة 

  ." شريعته 

أطال رمحه اهللا على هذه اآلية ألن هذه اآلية فيها إشكاالت ؛ لكنه وجه حل مجيع هذه اإلشكاالت ؛ :  لشيخا

فيها إشكال من جهة اإلعراب ومن جهة السياق ؛ ولكن اهللا عزوجل يتكلم مبا شاء كيف شاء حىت يعرف الناس 

وغري ذلك ؛ ولكن ـ واحلمد هللا ـ مبثل أن هذا القرآن الكرمي مناسب ملقتضى احلال ؛ والقضية معبدة حكما وإعرابا 



خالصة املعىن: أنه إذا سافر اإلنسان وليس حوله مسلم ، ليس حوله  هذا التفسري الذي مسعتم يزول اإلشكال .

إال كفار وأراد أن يوصي فليستشهد شاهدين اثنني على الوصية فإذا وصلوا إىل بالد اإلسالمية أدركوا الشهادة 

ي شيء إال إذا حصل ارتياب ؛ فإذا حصل ارتياب حينئذ نستعمل القسم ، حنبسهما من وقبلت الشهادة بدون أ

بعد الصالة وجنعلهما يقسمان يف اهللا: أما صادقان ، وأما مل يشرتيا يف شهادما شيئا من الدنيا ، وخيوفان ، 

الشاهدين ؛ ومعلوم أنه إذا حكم برد خيوفان أن ترد أميان بعد أميام ؛ ألن أولياء املقتول إذا أقسموا ردت شهادة 

(( ذلك شهادما صار ذلك عار عليهما وخزي ؛ فرمبا إن مل خيافا من اهللا خافا من العار واخلزي ؛ وهلذا قال: 
أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا اهللا واسمعوا واهللا ال يهدي 

لكن فيها فوائد ، فيها فوائد كثرية نذكر منها ما ييسر ونسأل  هذا جممل معىن اآلية الكرمية . القوم الفاسقين ))

ولكن هل ختصص  .من فوائد اآلية الكرمية: جواز شهادة الكافر للضرورة  اهللا أن ييسره ويوفقنا به إىل الصواب .

القول  ؛ قوالن ألهل العلمة الكافر ـ فيها وهي شهاد الضرورة ذه الصورة أم بكل ضرورة ؟ أوال يف أصل املسألة ـ

األول: أن شهادة الكافر ال تقبل ، وهذا مبين على أن هذا احلكم منسوخ فال تقبل ؛ وهذا القول مردود ألن 

النسخ حيتاج إىل دليل ، وأن سورة املائدة قد قال كثري من العلماء إنه ليس فيها نسخ ألا من آخر ما نزل ، 

ل ؛ واجلب أن الذي قال ذا القول أكثر العلماء ، وأن القول بشهادة الكافر هو قول اإلمام فليطرح هذا القو 

أمحد رمحه اهللا ؛ وما أكثر ما ينفرد بالشيء فيكون قوله هو الصواب ، كقوله يف كفر تارك الصالة ، انفرد ذا 

ل بقبول الكافر هل خيتص هذا ذه على القو  القول لكنه حقيقة مل ينفرد ألن معه الكتاب والسنة والصحابة .

الصورة الواقعة مبعىن أنه اشرتط أن يكون الشاهدان كتابيني ؛ ألن الشاهدين يف هذه القصة كانا من النصارى ، 

فهل يشرتط أن يكونا كتابيني أو ال يشرتط ؟ املشهور من املذهب أنه يشرتط أن يكونا كتابيني ؛ ولكن سيأيت أن 

وهل خيتص ذلك بالوصية أو يف كل شيء ؟ هذا أيضا  ، وأن اآلية عامة يف كل كافر. ظاهر اآلية خيالف ذلك

بالوصية أن هذه خارجة عن قواعد الشهادة واخلارج عن القواعد قاعدة أن  حمل خالف ؛ وسبب القول باختصابه

يقتصر فيه على ما خرج فقط يعين على ما ورد فقط ؛ وسيأيت إن شاء اهللا أن القول الراجح أا جتوز شهادة غري 

دنا اآلن كثري من الكتابيني وأا جتوز الشهادة يف الوصية وغريها ويف السفر وغريه ؛ وهذا قد يقع أحيانا ، عن

املستشفيات القائمون على العالج نصارى ، فإذا حضر املوت أحدا من هؤالء املرضى وأشهد من عنده من 

  األطباء فهذا حكمه كذلك ، ويأيت إن شاء اهللا البقية يف الدرس القادم .

(( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ 
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في األرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما 

لمن من بعد الصالة فيقسمان باهللا إن ارتبتم ال نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى وال نكتم شهادة اهللا إنا إذا 
اآلثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم األوليان 



فيقسمان باهللا لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة 
  ا واهللا ال يهدي القوم الفاسقين )) .لى وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا اهللا واسمعو ع

من فوائد هذه اآلية   وفسرناها ؛ بقي الفوائد . أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ هذه اآلية واليت بعدها قرأناها أوال

(( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان الكرمية: أنه ينبغي اإلشهاد على الوصية ؛ لقوله: 
واثنان عدد للمذكر فهل هذه اآلية على  (( اثنان ))اآلية الكرمية أنه البد من رجلني ؛ لقوله:  ؛ وظاهر ))

(( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ظاهرها ؟ اجلواب أن يقال: هذه اآلية تقيد بآية البقرة وهي قوله تعاىل: 
وما يقصد به األموال يكفي يف  ألن األموال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ))

إثباته واحد من أمور ثالثة ، إذا مل يقر املدعى عليه يكفي يف إثباته واحد من أمور ثالثة : شهادة رجلني ، 

شهادة رجل وامرأتني ، شهادة رجل وميني املدعي ؛ هذه بينات املال وما يتعلق به املال ؛ وعلى هذا فيكون قوله 

  مبين على األكمل يعين أن األكمل يف اإلشهاد على الوصية أن يكون الشاهدان رجلني . هذا  (( اثنان ))تعاىل: 



(( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت من فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي اإلشهاد على الوصية ؛ لقوله: 

واثنان عدد للمذكر فهل  (( اثنان ))؛ وظاهر اآلية الكرمية أنه البد من رجلني ؛ لقوله:  حين الوصية اثنان ))

: (( واستشهدوا شهيدين هذه اآلية على ظاهرها ؟ اجلواب أن يقال: هذه اآلية تقيد بآية البقرة وهي قوله تعاىل

ألن األموال وما يقصد به  من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ))

ة ، إذا مل يقر املدعى عليه يكفي يف إثباته واحد من أمور ثالثة : األموال يكفي يف إثباته واحد من أمور ثالث

شهادة رجلني ، شهادة رجل وامرأتني ، شهادة رجل وميني املدعي ؛ هذه بينات املال وما يتعلق به املال ؛ وعلى 

أن يكون هذا مبين على األكمل يعين أن األكمل يف اإلشهاد على الوصية  (( اثنان ))هذا فيكون قوله تعاىل: 

وهذا  (( إذا حضر أحدكم الموت ))ومن فوائدها: جواز الوصية عند حضور املوت ؛ لقوله: الشاهدان رجلني . 

مقيد مبا إذا مل يتغري متييز املوصي ؛ فإن تغري متييز املوصي فال عربة بقوله ، يعين لو كان عند موته اضطرب وصار  

ومن فوائدها: أنه يشرتط  ؛ وهذا معروف من قواعد الشريعة .كالمه غري مرتب فإنه ال عربة به ذا الكالم 

ولكن إذا مل  وسبق لنا تعريف العدالة . (( اثنان ذوا عدل ))لإلشهاد أن يكون الشاهدان ذوي عدل ؛ لقوله: 

يوجد عدل ووجد فاسق مأمون فهل يقوم مقام العدل ؟ اختار بعض أهل العلم أن ذلك يقوم مقام العدل وأن 

لعدالة إمنا هي عند التحمل مبعىن أنك إذا أردت أن تشهد فال تشهد إال عدلني ؛ أما عند أداء الشهادة اشرتاط ا

فالضرورات هلا أحكام ، فإذا مل جند من يشهد إال هذين الفاسقني لكنهما يف األمانة موثوقان فإننا نقبل 

أما إذا مل ميكن فإنه تقبل شهادة الفاسق شهادما ، وهذا األخري هو الصواب ، أن العدالة شرط مع اإلمكان ؛ و 

بشرط أن يكون ثقة ؛ وكم من إنسان يكون فاسقا يف عبادته لكنه أمني يف شهادته ، ونعلم أننا لو اتبعنا يف 

اشرتاط العدالة يف أداء الشهادة معتربين الشروط اليت ذكرها الفقهاء يف العدالة أن كثريا من احلقوق سوف تضيع ؛ 

جواز شهادة الكافر إذا ومن فوائدها:  الناس ليسوا على االستقامة اليت ذكرها الفقهاء رمحهم اهللا . ألن كثريا من

وهل خيتص هذا بالكتابيني أم بكل كافر ؟ ظاهر اآلية كل   (( أو آخران من غيركم )).عدم املسلم ؛ لقوله: 

(( أو بوذيا أو شيوعيا ، أيا كان ؛ لقوله: سواء كان يهوديا أو نصرانيا  (( أو آخران من غيركم ))كافر ؛ لقوله: 

وهذه املسألة اختلف فيها العلماء على ثالثة أقوال: القول األول: أن شهادة الكافر ال تقبل مطلقا  من غيركم ))

، وأجابوا عن هذه اآلية بأا منسوخة ؛ ألن اهللا تعاىل اشرتط العدالة يف الشهود والكافر ليس بعدالة ؛ والقول 

: أن شهادة كافر جائزة بشرط أن يكون كتابيا وأن يكون عند الضرورة ، فاشرتطوا شرطني ؛ األول: الضرورة الثاين

(( إن بأن ال يوجد مسلم ؛ والثاين: أن يكون الشاهدان كتابيني ؛ وهؤالء احتجوا الشرتاط الضرورة بقوله تعاىل: 

كتابيني ألن القضية اليت وردت فيها اآلية كان وقيدوا ذلك بالكتابيني أو بال أنتم ضربتم في األرض ... ))

الشاهدان من أهل الكتاب ، وقالوا يف تقرير االستدالل إن عدم اشرتاط اإلسالم يف هذه الصورة خرج عن األصل 

، وما خرج عن األصل وجب اختصاصه مبا ورد فيه فقط ؛ والشك أن اجلواب على هؤالء سهل ، نقول: اآلية 

ربة بعموم اللفظ ؛ ولذلك إذا أراد اهللا تعاىل ختصيص احلكم بأهل الكتاب قيده ، كما يف قوله الكرمية عامة ، والع



 (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ))وقال:  (( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل ))تعاىل: 

ن يسلكها: كل شيء ورد فأما أن نقيد ما أطلقه اهللا هذا ليس بصواب ؛ وهذه قادة جيب على طالب العلم أ

مطلقا يف الكتاب والسنة فال جيوز إضافة قيد إليه أبدا ؛ ألنه إذا فعل ضيق ما وسعه اهللا واختذ نفسه مشرعا 

ومستدركا على احلكم الشرعي ، وهذا خطري ؛ فالقاعدة إذا أن كل ما أطلقه اهللا ورسوله فالواجب إبقاءه على 

ال بدليل ، دليل البد من اتباعه ؛ وحينئذ نقول: الصواب أنه جيوز أن اإلطالق وال حيل أن نضيف إليه قيدا إ

ومن فوائدها: علو مرتبة  يشهد اثنان على الوصية عند عدم املسلم سواء كانا كتابيني أو من غري الكتابيني .

وهذا ال إشكال فيه ؛ وجه ذلك: أن شهادة الكافر ال تقبل إال إذا مل يوجد مسلم ، وهذا  على الكافر ؛املسلم 

فإن قال قائل: فهمنا أن شهادة الكافر فيما يتعلق بأمور  يدل على أن املسلم أعلى مرتبة ومنزلة من غري املسلم .

ض ؟ اجلواب: نعم سواء كان املسلمني ال جتوز إال عند الضرورة فهل تقبلون شهادة الكفار بعضهم على بع

للضرورة أو لغري الضرورة ؛ شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة لكن بشرط أن يكون عدال يف دينه ، كما 

ومن فوائدها: أن السفر يطلق عليه " الضرب يف األرض " ؛ لقوله:  اشرتطنا يف شهادة املسلم أن يكون عدال .

الكرمي تارة يذكر السفر بلفظه وتارة يذكر عنه الضرب يف األرض ،  والقرآن (( إن أنتم ضربتم في األرض ))

فهذا ذكر السفر ومل يقل: أو ضربتم يف األرض ؛ وقال تعاىل  (( وإن كنتم مرضى أو على سفر ))فقوله تعاىل: 

ومن فوائدها: إطالق الضرب يف األرض ، ومل يقيده  . (( ومن كان منكم مريضا أو على سفر ))يف الصيام: 

ومن فوائدها: أنه إذا أراد الشاهدان من غري املسلمني أداء الشهادة فإما حيبسان  مبسافة القصر أو أكثر أو أقل.

من بعد الصالة ، يعين يوقفان من بعد الصالة وذلك النتفاء التهمة ؛ ألن الصالة معظمة واإلنسان خياف أن 

باالرتياب يف شهادما أو نقول  لكن هل هذا مشروطو  يشهد بباطل بعد هذه الصالة اليت ذكرها اهللا عزوجل .

إما حيبسان على كل حال ليظهر الفرق بني أداء الشهادة من مسلم وأداء الشهادة من غري املسلم ؟ اآلية فيها 

(( قيدا يف قوله:  (( إن ارتبتم ))حيتمل أن يكون  (( فيقسمان باهللا إن ارتبتم ))احتمال ؛ ألن قوله: 

(( فيقسمان باهللا إن وحيتمل أن تكون قيدا لقوله:  (( فيقسمان باهللا ))وقوله:  ن بعد الصالة ))تحبسونهما م

فعلى االحتمال األول يكون حبسهما واجبا ؛ وعلى الثاين ال يكون حبسهما واجبا إال إذا ارتبنا منهما  ارتبتم ))

فلو أقسم بغري اهللا حىت مبن يعظم عندهم   )) (( فيقسمان باهللاومن فوائدها: أنه ال حيلف بغري اهللا ؛ لقوله:  .

ومن فوائدها: أن إقسامهما  . (( فيقسمان باهللا ))كاملسيح مثال فإنه ال تقبل اليمني وال يعتد به ؛ لقوله تعاىل: 

فهل يؤخذ منها: أن للقاضي  . (( إن ارتبتم ))ال يلزم عند االرتياب يف شهادما ؛ تؤخذ من أين ؟ من قوله: 

ف الشاهدين عند االرتياب يف شهادما ؟ نعم له ذلك ؛ وال يقول قائل إمنا ورد يف ارتيابنا يف الكفار ؛ لو أن حيل

قال قائل: إن هذا إمنا ورد يف ارتيابنا يف شهادة الكفار ؟ فاجلواب: احلكم يدور مع علته ؛ ألننا مل حنلفهما باهللا 

هل له ـ أي  قاضي أن حيلف الشهود إذا ارتاب يف شهادما .إال عند االرتياب ال لكوما من الكفار ؛ إذا لل

للقاضي ـ أن يفرق الشهود أيضا عند االرتياب ؟ بأن خيلو بكل واحد منهما ويسأل سؤاال تفصيليا حىت إذا 



وهل له أن يوري فيظهر هلما خالف ما يريد  اجلواب: نعم له ذلك . اختلفا عرف أن شهادما غري صحيحة ؟

حلق ؟ اجلواب: نعم ؛ ويدل لذلك قصة سليمان مع املرأتني اللتني خرجتا حباجة هلما مث أكل الذئب الستظهار ا

ولد إحدامها فخاصمتا إىل داود فقضى به للكربى ، مث ختاصم إىل سليمان فطلب السكني دعى بالسكني قال 

هذا ؛ أليش ؟ ما يف يريد أن يشق الولد نصفني ويعطي الكربى نصف والصغرى نصف ؛ الكربى وافقت على 

قلبها رمحة له وولدها قد مات أكله الذئب فليكن هذا تبعا له ؛ الصغرى قالت: يا نيب اهللا هو هلا ؛ فتنازلت عن 

قوهلا " هو هلا " هو عبد هلا ال ، هو هلا يعين قد تنازلت دعواها أليش ؟ لشفقتها ورمحتها تنازلت ، وليس معىن 

يه الصالة والسالم ملن ؟ للصغرى ؛ فإذا ارتاب القاضي يف شهادة الشهود عن الدعوى ؛ فقضى به سليمان عل

(( ال ومن فوائدها: أن يكون صفة اإلقسام على هذا ،  فال بأس أن يوري يف احلكم من أجل استظهار احلق .

بعينه ؟  فهل يكتفى باملعىن أو البد من هذا اللفظ . )) نشتري به ثمنا وال كان ذا قربى وال نكتم شهادة اهللا

الصواب أنه يكفي املعىن ؛ ألن هذا اللفظ ال يتعبد به حىت نقول ال ميكن أن يغري ؛ بل عرب اهللا عزوجل عن 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن للقرابة تأثريا يف امليت والعاقبة ؛ لقوهلما:  املعىن ذا اللفظ ؛ إذا فاملرجع إىل املعىن .

(( ما كان فطري معروف ؛ وقد أشار اهللا تبارك وتعاىل إىل هذا يف قوله: وهذا شيء  (( ولو كان ذا قربى ))

(( يا أيها الذين آمنوا كونوا وقال تعاىل:  للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ))

ان الشهادة إمث ومن فوائدها: أن كتم . قوامين بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربين ))

(( وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وقد قرر اهللا هذا بقوله:  (( إنا إذا لمن اآلثمين ))؛ لقوله: 

والشك أن الشهادة إذا كتمها اإلنسان لزم من ذلك إخفاء حق واجب لشخص ؛ وإضافة باطل للشخص  ))

ه كذا وكذا ، فكتمه ؛ ما الذي حيصل ؟ إخفاء احلق اآلخر ، فمثال إذا استشهده شخص بأن يف ذمة فالن ل

(( فإن عثر على أنهما ومن فوائدها: رد اليمني على املدعى ؛ لقوله:   وإضافة الباطل إىل من مل يشهد عليه .

مائة  كيف رد اليمني على املدعي ؟ ادعى زيد على عمرو   استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما ... ))

ة من زيد ؛ فقال ال بينة عندي ؛ ولكن أطلب ميني املدعى عليه ؛ أفهمتم ؟ إذا حلف املدعى عليه فطلبنا البين

انتهت اخلصومة ، مادام هو بريء انتهت اخلصومة مبعىن لو أن املدعي فيما بعد علم ببينة له مل يعلمها من قبل 

على اليمني احكم عليه بأن اخلصومة ى ... اخلصومة ؛ لو قال املدعي : إذا نكل فإنه على دعواه ؛ لكن انته

انتهت وأنه ال يطالبين بشيء ؛ فرأى القاضي أن يرد اليمني على املدعي ؛ فهنا ال بأس ؛ ملاذا ؟ ألنه قد يكون 

املنكر صادقا ولكن حيتاج إىل إثبات زيادة فريده عليه ؛ وهذا القول هو الصحيح أنه جيوز أن ترد اليمني على 

قيب من عليه احلق عن القضية والتدقيق فيها حىت يعثر على ومن فوائدها: جواز تن آلية .املدعي كما يف هذه ا

ومن فوائدها: أن الشاهدين إذا  والعثار ال يكون إال بعد التحري . (( فإن عثرا على أنهما ))؛ لقوله:  احلق فيها

وذلك  على أنهما استحقا إثما )) (( فإن عثراغريا يف الشهادة بزيادة أو نقص أو تبديل فهما آمثان؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أنه يقام عند العثور على أن الشاهدين كاذبان يقام  بكون الشهادة غري صحيحة ألن هذا إمث .



اثنان ممن استحق عليهم ؛ و القضية كما تعرفون كانت يف وصية ؛ فيقوم اثنان ممن استحق عليهم ويكون االثنان 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن اإلرث  إرث امليت والكالم يف اآليتني عن الوصية .هم األوليان يعين األحقان ب

وقد جاء احلديث مقررا ذلك وهو قول النيب صلى اهللا عليه  (( األوليان ))يكون لألوىل فاألوىل ؛ يؤخذ من قوله: 

رأ احلديث ؟ عن ابن أليس كذلك ؟ اق ( ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو ألولى رجل ذكر )وآله وسلم: 

ومن فوائدها: كما ذكرنا أوال أن  عباس رضي اهللا عنه قال صلى اهللا عليه وسلم .. ؛ أي البد أن يكون هكذا .

ومن فوائدها: أن املدعى عليه ال جيزم ببطالن شهادة  . (( فيقسمان باهللا ))اليمني على املدعي؛ لقوله:  يكون

ذا اللفظ ، ومل يقل: باطلة ؛ لكن  (( لشهادتنا أحق بشهادتهما ))لقوله:  اليت تبني أن فيها شيئا من اخللل ؛

ومن فوائدها: أنه إذا احتيج يف  يستلزم أن تكون مردودة وأن القول قول مدعى عليه . (( أحق بشهادتنا ))قوله: 

(( لشهادتنا أحق ليني ـ الشهادة أو يف القسم إىل إثبات ونفي فالبد من ذكر اإلثبات والنفي ؛ فقوهلما ـ أي األو 

هذا نفي ؛ فإذا احتيج إىل ذلك فالبد ، البد من ذكر النفي  (( وما اعتدينا ))هذا إثبات ؛  من شهادتهما ))

ومن فوائدها: أن رد األوليني بشهادة الشاهدين أعظم اعتداء من تغيري  واإلثبات حىت تكون الشهادة خالصة .

(( إنا وهنا قال: (( إنا إذا لمن اآلثمين )) بتغيري الشهادة بشاهدين  الشهادة من الشاهدين ؛ ووجه ذلك أنه

أنه كلما كان الشيء  :الثالثة ومن فوائد اآلية بيان وجه الفرق بينهما .وسبق يف التفسري  إذا لمن الظالمين ))

ا بالشهادة على (( ذلك أدنى أن يأتو أقرب إىل استنتاج الصواب واحلق بالشهادة فهو أوىل أن يقتدى ؛ لقوله: 

ألن اإلنسان إذا فهم أن من ورائهم أناسا سيقومون برد شهادم واإلقسام على بطالا فالبد أن  وجهها ))

(( واتقوا اهللا ومن فوائدها: وجوب تقوى اهللا والسمع والطاعة له ؛ لقوله تعاىل:  يتحرى الصدق فيما شهد به .

ومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل  . ا كما سبق أيضا يف الشرحهنا استجيبو  (( اسمعوا ))ومعىن  واسمعوا ))

لكن املشكل على هذا أن الواقع أن  ؛ وخربه صدق . أخرب بأنه ال يهدي القوم الفاسقني أي اخلارجني عن طاعته

إن  ((اجلمع أن نقول:  اهللا قد يهدي الفاسقني ويهدي الكافرين فكيف جنمع بني الواقع وهذا اخلرب الصادق ؟

أي الذين كتب اهللا عليهم الفسق ؛ وأما من كتب أن يؤمن فيؤمن والبد ؛  اهللا ال يهدي القوم الفاسقين ))

إشارة إىل أن عدم هداية اهللا  (( إن اهللا ال يهدي القوم الفاسقين ))ولكن الفائدة من هذا إطالق قول اهللا: 

اغوا أزاغ اهللا قلوبهم واهللا ال يهدي القوم الفاسقين (( فلما أز للفاسقني ألم اختاروا الفسق كما قال تعاىل: 

  نسأل اهللا لنا ولكم اهلداية وأن يعيذنا من أنفسنا والشيطان . ))

  قلنا إن شهادة الكفار قد تقبل فهل يفرق يف هذا بني أهل الكتاب وغريهم ؟ السائل :

  يف املسلم أن يكون عدال . أي نعم ، ال فرق ؛ لكن البد أن يكون عدال يف دينه كما يشرتط الشيخ :

  عن شهادة أهل الكتاب بعد صالة العصر وأن هذه الصالة اليوم عندهم غري معظمة ؟ السائل :

الصواب أن املراد صالة العصر وهي عندنا عظيمة ؛ ألا عظيمة عند اهللا وألن العقوبة أسرع إذا من  الشيخ :

  . شهد كاذبا أو من حلف كاذبا بعد صالة العصر



  

إذا اشرتك رجالن يف جرمية ما وأثناء التحقيق يسأل أحدمها أن صاحبه اآلخر قد أقر باجلرمية واألمر ليس   الشيخ :

  ال ما جيوز ، هذا كذب . كذلك فهل هذا الفعل من احملقق جائز ؟

أنت عالم  (( يوم يجمع اهللا الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا ال علم لنا إنكأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

الغيوب إذ قال اهللا يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس 

في المهد وكهال وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني 

تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني  فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ األكمه واألبرص بإذني وإذ

  . إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إال سحر مبين ))

أوال: ما الذي ينبغي ملن  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ سبق لنا قواعد يف التفسري ينبغي لنا أن نراجعها اآلن .

تدبر القرآن أنت نفسك مث انظر ماذا يكون لك وبعدين راجع إىل  هل نقول  أراد أن يفسر كتاب اهللا عزوجل ؟

((  وقال:  (( أفال يتدبرون القرآن ))كتب التفسري ؛ الدليل ؟ ألن اهللا تبارك وتعاىل أمر أن نتدبر القرآن فقال: 

ال يكون ثقة  وهل يكون عند اإلنسان ثقة أنه أصاب ما أراد اهللا ؟ . كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ))

وهل يرجع إىل كتب التفسري باألثر أو بالنظر ؟ باألثر  ؛ إذا كيف يعمل ؟ بعد ذلك يرجع إىل كتب التفسري .

كتب التفسري انتهينا  يشرتط هلذا إذا أراد أن يفسر القرآن بعد ما يتدبر بنفسه أن يرجع إىل ؟ أوال وبالنظر ثانيا .

يفسر  فسري القرآن إىل آراء املتأخرين ؟ يعين املراتب اليت يسوقه ؟ ؛ لكن هل يفسر القرآن أو هل يرجع يف ت

مثال  القرآن بالقرآن مث ؟ بالسنة ؛ مث ؟ تفسري الصحابة ؛ مث تفسري كبار التابعني الذين يعتنون بتفسري القرآن .

تملك نفس لنفس شيئا (( يوم ال مث قال:  (( وما أدراك ما يوم الدين ))لتفسري القرآن بالقرآن ؟ قوله تعاىل: 

(( وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم ال تملك نفس لنفس شيئا ؛  واألمر يومئذ هللا ))

 (( القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ))ومثلها:  واألمر يومئذ هللا ))

يعين لكوننا نرجع إىل تفسري له تعليل واضح ألن اهللا أعلم مبراده بكتابه ؟  وبعد ذلك نرجع إىل السنة ؛ تعليل .

(( وال أحد يعلم بكتاب اهللا من البشر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ املثال ؟ قول اهللا تبارك وتعاىل: 

( أال إن القوة ي يف قوله: فسر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم القوة بالرم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ))

؛ غالب التفسري باألثر تفسري ابن عباس رضي اهللا عنه  تفسري الصحابة كثري يعين ؛تفسري الصحابة ؟  .الرمي ) 

يعين املودة  (( تقطعت بهم األسباب ))أي الشك ، هذا موجود ؛  (( ال ريب فيه ))غالبا عن الصحابة مثل: 

مل جند يف كالم الصحابة نرجع إىل كالم كبار التابعني املعتنني بالتفسري مثل من ؟  إذا ؛ األمثلة كثرية يف الواقع .



جماهد ؛ كيف عرفنا أن جماهدا من الذين هلم عناية يف التفسري ؟ ألنه أخذ التفسري من ابن عباس وابن عباس هو 

حنمل على كال املعنيني ؛  ا ؟إذا احتملت اآلية معنيني فهل حنملها عليهما أو ماذ من أعلم الصحابة بالتفسري .

على السواء أو ؟ على السواء ؛ نعم إذا احتملت معنيني على السواء وليس بينهما تعارض وجب أن حتمل على 

يعين إما أن نقدر " يف " أو "  هلذا ؟هات مثال  املعنيني مجيعا ؛ ألا إذا احتملت هذا صار معنيان من معنيني .

فسره بعضهم بأن املعىن إذا أقبل واآلخر إذا أدبر ؛ لكن هذا املثال  ذا عسعس ))(( والذي إعن " ؛ فيه أيضا 

ألنه إذا تنفس  (( والصبح إذا تنفس ))قد يؤاخذ قد يكون عليه املؤاخذة ؛ وهو أن تفسريه بأدبر يغين عنه قوله: 

ينهما تعارض أو جيب إذا وردت آية عامة وآية خاصة فهل يكون ب الصبح أدبر إليه ؛ فيكون الراجح األول .

(( تحرير رقبة من قبل يعين جيب العمل ما مجيعا ؛ مثل ؟ قول اهللا تعاىل يف سورة اادلة:  العمل ما مجيعا ؟

(( ال يؤاخذكم اهللا باللغو في ويش اآلية األخرى ؟ يف آية  (( رقبة مؤمنة ))ويف آية أخرى:  أن يتماسا ))

مل على االشرتاط أن تكون مؤمنة ؛ ألن هذا اإلطالق قيد بكلمة " مؤمنة " يف ؛ ال ؛ آية القتل ، حن أيمانكم ))

لو قال قائل: إن احلمل غري صحيح ، يعين احلمل غري صحيح ألن هذه كفارة الظهار ثالثة أنواع ،   آية القتل .

ويؤيد هذا حديث معاذ بن كفارة القتل نوعان ؟ الكالم يف الرقبة والرقبة مشرتكة بني كفارة الظهار وكفارة القتل ؛ 

((  هل من ذلك قوله تعاىل:  يؤيد هذا .( أعتقها فإنها مؤمنة ) احلكم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: 

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين واألقربين بالمعروف حقا على المتقين 

؛ توافقون على هذا بأن آية البقرة منسوخة بآية النساء ؟ احلديث هنا ؟ هذه منسوخة بآية النساء آية املواريث )) 

ما هو بناسخ ، احلديث مبني للناسخ إن اهللا نسخ بآية املواريث لكن هل هي منسوخة بآية املواريث  ؟ ليس 

هذا هو منسوخة بل ميكن اجلمع بينهما ؛ ما هو اجلمع ؟ اجلمع تكون الوصية لغري الورثاء من األقربني ؛ صحيح 

أخرج من كان وارثا فيبقى من ليس بوارث ؛  (( للوالدين واألقربين ))الصواب اآلية غري منسوخة ألن اهللا قال: 

فال يعارض آية املواريث ؛ أحيانا يكون الوالد غري وارث كما لو كان الوالد رقيقا مثال فإنه ال يرث من ابنه ؛ لكن 

ال بأس أن يوصي له أو يؤمر أن يوصي له خصوصا إذا قلنا بأن البعد ميلك بالتمليك ؛ ألن العلماء اختلفوا هل 

لك بالتمليك أو أنه إذا ملك يكون امللك ليسده أو يفرق بني أن يكون اململك السيد فيملك أو غريه فال العبد مي

ميلك ؛ الصحيح أا غري منسوخة وما ورد عن السلف بأا منسوخة فإن السلف يطلقون النسخ على التخصيص 

قريبا يف سورة املائدة قصة إشهاد الكافر مر علينا  ؛ ألن التخصيص يف الواقع نسخ للعموم فيطلقون عليه النسخ .

نقول السبب ال  على الوصية فهي ذات سبب ولفظها عام ، فهل نقول إن هذا العام خصص بالسبب أو ال ؟

(( يا ما هو السبب الذي ورد يف اآلية:  خيصص ، ال خيصص العموم ؛ العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب .



؟ أشهد  إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ... ))أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 

على وصيته رجلني من أهل الكتاب فأنزل إليهم آية ؛ لكن لو أنه مل جيد رجلني من أهل الكتاب وال من 

عام جلميع الكفار ؛   املسلمني  وأشهد رجلني من الشيوعيني فهل نأخذ بذلك أو نقول إنه خاص بالكتابيني ؟

يعم  (( من غيركم ))فقوله:  (( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ))ف ذلك ؟ نريد اآلن لفظ العام ؟ كي

هل خيص هذا احلكم بشهادما بالوصية أو حىت على غري الوصية لو شهد على أن  الكتابيني وغري الكتابيني .

 نأخذ بالعموم ؛ وين العموم ؟  بدين يف ذمته لفالن ؟ رقأامليت 



بدين يف ذمته  رقأهل خيص هذا احلكم بشهادما بالوصية أو حىت على غري الوصية لو شهد على أن امليت 

أعطنا وين العموم أرنا إياها ؟ نأخذ بالعموم ؛ وين العموم ؟ حىت غري الوصية ؟ بس الواقع وصية ؟  لفالن ؟

هذا ليس  فأصابتكم مصيبة الموت )) (( إن أنتم ضربتم في األرضعموما من اآلية هكذا ما نسلم ؛ قوله: 

يشمل ما لو شهد بالوصية أو  (( فأصابتكم مصيبة الموت ))فيه نص على الوصية فقط وإن كان ؛ يعين قوله: 

(( شهادة بينكم )) ((اثنان ذوا عدل بس نقيد  ري ذلك ؛ توافقون على هذا ؟شهد بإقرار امليت بدين أو غ

(( فأصابتكم مصيبة الموت العموم يؤخذ من قوله: ربتم في األرض )) منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ض

نعم ؛ كل ضرورة ؟  لو قال قائل: هل نلحق كل ضرورة ذه احلال ؟ . يعين وأشهدمت على هذا حني املوت ))

يعين لو مثال إنسان يف البلد حضره املوت وليس عنده إال كفار وهذا قد يقع ، عمال اآلن عندنا معهم عمال  

(( إن أنتم ضربتم في كفار ؛ نقول به ؟ يف الضرورة ؟ أي نعم ؛ كيف خنرج هذا أو كيف نقول ذا واآلية فيها 

ليس بقيد ؛ إن شرطية ؛ هذا لبيان ؛ بيان أيش ؟ يعين اآلية سيقت ببيان القصة الواقعة فيقاس عليها  األرض ))

الصحيح ؛ وقد عرفتم أن املسألة فيها ثالثة أقوال  من حيث املعىن كل ضرورة ؛ توافقون على هذا ؟ نعم هذا هو

 قول: إن هذه اآلية منسوخة وأن الكفار ال تقبل شهادم مطلقا فيما يتعلق حبقوق املسلمني . ، أتذكروا ؟ 

والقول الثاين: أا خاصة يف الوصية يف السفر إذا مل يوجد مسلم ، وعللوا هذا قالوا ألن قبول شهادة الكافر 

عن األصل ، األصل أن الكافر ال تقبل شهادته ؛ فإذا كان خارجا عن األصل وجب أن نقتصر على ما خارج 

 جاء به النص يف القضية الواقعة ؛ وهؤالء خيصصون بالسفر والوصية وبأهل الكتاب ، ثالث خمصصات عندهم .

لشريعة ؛ ولكن ذكر اهللا عزوجل أنه القول الثالث: إا تقبل شهادة الكافر يف كل ضرورة ، وهذا أقرب إىل قواعد ا

لدينا آية آيتان بينهما عموم وخصوص من وجه فأيهما  رتياب حيبس من بعد الصالة كما يف اآلية .يف حال اال

مثل ملا  نظر املرجح ؛ فإن مل يوجد ؟ ي نقدم ؟ إذا وجدت آيتان بينهما عموم وخصوص من وجه فأيهما نقدم ؟

(( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ىل: فيه الرتجيح ؟ مثال قوله تعا

؛ فسر لنا ، ما نريد احلكم اآلن لكن   (( وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن ))وقوله تعاىل:  ... ))

كيف التعارض ؟ بني اهللا عزوجل للمتوىف عنها زوجها أن يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا سواء كانت حامال 

أو غري حامل ويف اآلية الثانية بني أن احلامل تعتد ؛ سواء متوىف عنها أم ال ؟ كيف اجلمع ؟ إذا وجدنا امرأة 

اآلن هل وضع احلمل ؛ طيب بناء على القاعدة ب ؟ نعم ؟ها فبم تعتد ؟ بأطول األجلني حامل تويف عنها زوج

تعتد بأطول أجلني ؟ بناء على القاعدة تعتد بأطول األجلني مثال إذا وضعت لشهرين تكمل أربعة أشهر وعشرا ؛ 

لى أن احلامل وإن وضعت لست شهور نقول انتظري حىت تضعي ؛ وذا نعمل باآليتني ؛ لكن السنة دلت ع



... ؛ فدل هذا على أن عدا وضع احلمل ولو أقل من أربعة أشهر وعشرا ؛ ما هي السنة الواردة يف هذا ؟ 

(( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص بأنفسهن مقدم على عموم  (( وأوالت األحمال ))عموم 

ليه من حكم التخصيص هل يؤخذ بالعموم أو من القواعد إذا جاء لفظ عام مث فرع ع . أربعة أشهر وعشرا ))

(( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وال يحل لهن أن يكتمن ما خلق اهللا في مثاله ؟  بالتخصيص ؟

كلمة " املطلقات " إذا نظرنا   أرحامهن إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ))

(( ري الرجعيات يعين من طلقت سواء كان طالقها بائنا أم رجعيا ، وقوله: بعمومها صارت تشمل الرجعيات وغ

يقتضي أن هذا خاص بالرجعيات ؛ فهل نقول إن العموم هنا ملا فرع عليه حكم خيتص  وبعولتهن أحق بردهن ))

لقة البائن هذه اآلية أيضا خمتلف فيها العلماء ؛ فمنهم من يقول: إن الط ببعض أفراده حيمل على اخلاص أو ال ؟

اليت ال رجعة لزوجها عليها تعتد حبيضة واحدة ؛ ألنه ال فائدة من إطالة املدة عليه ، الرجعية فيها فائدة أن يطال 

املدة وهو أن الزوج رمبا يرجع ؛ لكن هذه ال فائدة وإذا مل يكن فائدة فلفصح هلا اال ويقال انقضت عدا 

بالعموم والتفريع على بعض أفراده كذكر بعض أفراد من قال: نأخذ حبيضة واضحة وحتل هلا الزواج ؛ ومنهم 

العموم حبكم يطابق العموم فإنه ال يقتضي التخصيص ، وهذا رأي اجلمهور ؛ واألول اختار شيخ اإلسالم رمحه 

ى اهللا عليه اهللا ، أن املطلقة اليت يلزمها ثالثة قروء إمنا هي املطلقة الرجعية ؛ ونظري هذا يف السنة قول النيب صل

إذا نظر  ( الشفعة في كل ما لم يقسم ؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة )وسلم يف الشفعة: 

إىل عموم صدر احلديث قلنا شفعة يف كل شيء حىت يف املنقوالت ؛ وإذا نظرنا إىل التفريع قلنا ال شفعة إال يف 

ا أيضا مما اختلف فيه العلماء ؛ فمنهم من يقول: إن ؛ وهذ احلدود وتصرف فيها الطرق األراضني اليت تقع يف

الشفعة ال تثبت إال يف األراضي وأنه لو كان سيارة بني شخصني فباع أحدمها نصيبه على ثالث فليس لشريكه أن 

والسيارة ما  ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق )يأخذ بالشفعة ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: 

د وال طرق ؛ ومنهم من قال: يؤخذ بالعموم وتثبت الشفعة يف كل ما مل يقسم من أراضي ومنقوالت فيها حدو 

وغريها ،ويقول فإذا وقعت احلدود تفريع على بعض أفراد العام وال خيالف العموم فال يقتضي التخصيص ، وهذا 

بة حىت يف غري األراضي أيضا ظن فيه خالف ؛ ولكن قد وردت األحاديث تدل على العموم وأن الشفعة واج

حىت لو كانت بني رجلني سيارة وباع أحدمها نصيبه على آخر فإنه ال شفعة لشريكه ألن العلة اليت من أجلها 

أثبتت الشفعة للشريك موجودة يف األراضي وغري األراضي بل رمبا تكون يف غري األراضي أشد نزاعا ؛ فإنه قد 

إذا ورد عن السلف أقوال  . وم مع الشريك األول ما يؤكد عليه احلياةحيدث من الشريك اجلديد من النزاع واخلص

يف تفسري اآلية واألقوال حتتمل فهل نقول إن هذا االختالف يعترب اختالفا حقيقيا أو هو اختالف تنوع ؟ وفيه 



 ، فيه تفصيل ؛ بعضه اختالف تنوع وبعضه اختالف تضاد ؛ فإذا كان اختالف تضاد وجب أن نفرض التفصيل

(( ثم أورثنا الكتاب الذين املرجح بني القولني ؛ وإذا كان اختالف تنوع فاالختالف فيه واقع ، مثاله قوله تعاىل: 

بعضهم قال: الظامل لنفسه  اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ))

 (( ومنهم مقتصد ))الذي يؤخر الصالة عن وقتها ؛ وبعضهم قال: الظامل لنفسه الذي ال يزكي ، هذا واحد ؛ 

قالوا: املقتصد الذي يؤدي الزكاة وال يؤدي الصدقة ، والذي يأيت بالصالة يف وقتها لكن ال حيرص على إقامتها ؛ 

الزكاة والصدقة وحيرص على إقامة الصالة على ما ينبغي ؛ هل هذا االختالف والسابق باخلريات هو الذي يؤدي 

ال ؛ ألن هذا االختالف اختالف تنوع ألن كل واحد يعترب اختالفا حقيقا حبث أن نقول يف تفسري اآلية قوالن ؟ 

ه منهم ذكر نوعا من ما يدخل يف اآلية ، وهذه قد يعدها بعض الناس اختالف وليس كذلك هذا يسمون

اختالف تنوع وليس اختالف تضاد ؛ وعليه فال جيوز أن نقول إن السلف اختلفوا يف معىن هذه اآلية ؛ ألن الكل 

اتفقوا على أن الظامل من فرط يف واجب ، واملقسط من قام بالواجب ، وسابق باخلريات من زاد عن الواجب ؛ 

ختصيص متصل بغري االستثناء ؟ بغري استثناء ،  نريد آية فيها متفقني على هذا لكن كل واحد منهم مثل مبثال .

(( فمن ما ملكت أيمانكم قوله:  كثري هذه ؛   (( إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا ... ))االستثناء كثري 

(( وهللا على الناس حج البيت من يعين هذا خصص بالوصف؛ ومثله قوله تعاىل:  من فتياتكم المؤمنات ))

فهل نأخذ بالعموم أو بالقيد  (( من استطاع إليه سبيال ))ملا ذكر العموم أوال قيد بقوله:  )استطاع إليه سبيال )

؟ نأخذ بالقيد بالشك ، نأخذ بالقيد ألن القيد خيصص املقيد ؛ وعلى هذا فال جيب احلج إال على من استطاع 

فما احلكمة من   اهللا ما استطعم ))(( فاتقوا لو قال قائل: مجيع العبادات مقيدة باالستطاعة ؛ لقوله تعاىل:  .

كونه يذكر هذا الشرط يف احلج ومل يذكره يف الصالة مثال ما قال: أقيموا الصالة إن استطعتم  ؟ اجلواب سهل ؛ 

ألن املشقة يف احلج أظهر وأبني من املشقة يف غريه فلهذا نص على هذا الشرط ؛ فالصيام ملا كان فيه نوع من 

؛ وأما ما ال مشقة فيه فتذكر فيه األوامر (( يرد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر ))  املشقة قال فيه عزوجل:

(( ال يكلف اهللا نفسا إال مطلقة ولكنها حتمل على القاعدة العامة وهو أنه ال واجب مع العجز ؛ لقوله تعاىل: 

أصحاب األيكة المرسلين إذ قال (( كذب يف قوله تعاىل:  . (( فاتقوا اهللا ما استطعتم ))ولقوله:  وسعها ))

 ؟األوىلالثانية دون فلماذا ذكر بالقوة يف اآلية  (( وإلى مدين أخاهم شعيبا ))ويف آية أخرى:  لهم شعيب ))

مل يقل: أخوهم ؛  )) إذ قال لهم شعيب (( كذب أصحاب األيكةهذا وجه ووجه آخر يعين نقول إنه ملا قال: 

وبعضهم قال: إن هؤالء ليسوا من قومه ، ليسوا من قومه فليس أخا هلم من ألم يعبدون الصنم والشجرة ؛ 

ما رأيكم يف طريقة التفسري أننا نعرب اآليات  نسب ؛ وأما اآلية األوىل فهو أخوهم بالنسب ؛ وكالمها صحيح .



أللفية أو غريها املشكل وغري  املشكل مترينا للطالب ؟ يذكرنا النحو ألن النحو ما حصلنا وقت لدراسته إما يف ا

  أقول لعل اإلعراب يعوض .

(( يوم يجمع اهللا الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا ال علم لنا إنك أنت عالم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

الغيوب إذ قال اهللا يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس 

علمتك الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني في المهد وكهال وإذ 

فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ األكمه واألبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني 

   . إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إال سحر مبين ))

(( يوم يجمع اهللا الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا ال الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من

. كلمة " يوم " ظرف والظرف واجلار وارور البد هلما من عامل ويسمى علم لنا إنك أنت عالم الغيوب )) 

يعين اسم  عل أو معناه حنو مرتق ؛هذا العامل متعلق ؛ وهلذا قال ناظمو القواعد: البد للجار من التعلق  بف

الفاعل واسم املفعول وما أشبهها ؛ فعلى هذا يكون " يوم " منصوبا وعامله حمذوف ألنه ليس بني أيدينا عامل 

"  (( يوم يجمع اهللا الرسول ))وقوله:  ممكن أن حييل العمل عليه فنقول: العامل حمذوف والتقدير: اذكر يوما .

لة فعلية مضارعية فهي إذا منصوبة وليست مبنية ألا أضيفت إىل فعل معرب وهي ال يوم " هنا مضافة إىل مج

تبىن إال إذا أضيفت إىل فعل مبين ؛ (( اهللا )) االسم الكرمي فاعل ، وبعضهم يقول: لفظ اجلاللة فاعل ؛ 

 يقع الشيء على وبعضهم يقول " اهللا " فاعل ؛ لكن األوىل أن يقال: االسم الكرمي أو لفظ اجلاللة ، حىت ال

(( يجمع مفعول به ؛ فتكون معطوفة على  (( الرسول ))؛ وهو فاعل و نفس ذات اهللا عزوجل بل على االسم

حيتمل أن تكون " ماذا " كلمة واحدة على أا استفهام ؛ وحيتمل أن  (( ماذا أجبتم ))وهلذا صارت مرفوعة؛  ))

  كما قال ابن مالك رمحه اهللا يف األلفية :تكون " ما " اسم استفهام و" ذا " مبعىن الذي ،  

  أو من إذا لم تلغ في الكالم    ومثل ما ذا بعد ما استفهام                 

ماذا ... مجيعا صارت اسم استفهام ؛ وإذا قلنا " ما" اسم استفهام و" ذا " مبعىن  (( ماذا أجبتم ))فإذا قلنا إن 

مبين ملا مل يسم  (( أجبتم ))مبتداء، و" ذا " اسم املوصول خرب املبتداء ؛ والذي ، صارت " ما " اسم استفهام 

فاعله ؛ ويقال: مبين للمفعول ، ويقال: مبين للمجهول ، ويقال: مبين ملا مل يسم فاعليه ؛ واألخري هو األوىل ؛ 

ال  اإلنسان ضعيفا )) (( وخلقألنه قد يبىن على هذه الصيغة وفاعله معروف لكنه مل يسم مثل قول اهللا تعاىل: 

ميكن أن تقول: " خلق " فعل ماضي مبين للمجهول ؛ ملاذا ؟ ألن اخللق معروف ؛ وهلذا عربه ابن مالك يف 

(( ماذا أجبتم هذه جواب قوله: (( قالوا ال علم لنا )) وقوله:  األلفية بقوله: ما مل يسم فاعله ؛ وهذا أحسن .



 " نافية للجنس وهي تعمل عمل " إن " لكن امسهما يكون مبنيا معها هذه " ال (( ال علم لنا ))؛ وقوله:  ))

؛ وعلى هذا فيكون " العلم  إذا كان مفردا ؛ واملفرد يف باب ال النافية للجنس ما ليس مضافا وال شبيها للمضاف

ئنافية تبني مجلة است (( إنك أنت عالم الغيوب )) " مبين على الفتح يف حمل نصب و " لنا " جار وجمرور خربه .

مجع غيب و" إن " تنصب االسم  (( عالم الغيوب ))أنه وكلوا العلم إىل العامل عزوجل وهو اهللا تبارك وتعاىل 

(( يوم يجمع اهللا قال اهللا عزوجل:  وترفع اخلرب والكاف امسها و" عالم " خربها وهو مضاف إىل " الغيوب " .

وذلك يف اليوم القيمة ؛ جيمعهم يف أي   جمع اهللا الرسول ))(( يوم ييعين اذكر هذا اليوم العظيم  الرسل ))

كيفية ويف أي وقت ؟ هل هو يف أول يوم القيمة أو يف آخره ؟ جيب علينا يف مثل هذه املسائل الغيبية أن نقف 

حيث وقف النص ألنه ليس للعقل يف هذا مدخل ، ال ندري أيكون أول ما يبعث الناس أو يف أثناء اليوم أو يف 

مجع رسول فيشمل الرسل من أوهلم وآخرهم ؛  (( الرسل ))وقوله:  اليوم ؛ علينا أن نذكر هذا اجلمع . آخر

ماذا أجابكم الذين أرسلناكم  (( فيقول ماذا أجبتم ))وأوهلم نوح وآخرهم حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ 

وعلى هذا  هم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ))(( ويوم يناديإليهم ؟ مباذا أجابوا ؟ وهذا كقوله يف املرسل إليهم: 

(( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن فيكون اهللا تعاىل يسأل الرسول ويسأل املرسل إليهم ، قال اهللا تعاىل: 

سؤال الذين أرسل إليهم أن يقال هلم: ماذا أجبتم املرسلني ؛ وسؤال املرسلني أن يقال: ماذا أجبتم  المرسلين ))

سؤال هل هو الستعالم ؟ اجلواب: ال؛ ألن اهللا ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء ؛ هل هو ؛ وهذا ال

للتوبيخ أي توبيخ للمرسل إليهم ؟ كقوله تعاىل: (( وإذا املوؤودة سئلت بأي ذنب قلت )) املوؤودة ما هلا ذنب 

املرسل إليهم  توبيخ املقصود به ا أجبتم ))(( فيقول ماذوتسأل بأي ذنب قلت ؛ توبيخا ملن ؟ توبيخا لقاتليهم ؛ 

الشك أن اإلنسان يشكل  ال علم لنا )) ((وقوله:  ؛ وهذا الشك أنه هو الصواب ؛ أما االستعالم فغري وارد .

فكيف ال يكون عند املرسلني علم ؟ اجلواب عن  عليه هذا النفي وهو نفي مطلق عام ألنه بال النافية للجنس ؛

هذا من وجوه ؛ إما أن يقال: ال علم لنا مبا حدث بعدنا ، كقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف الواردين على 

 (( ال علم لنا ))احلوض حني يردون ف عنه فيقول: أصحايب ؛ فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك ؛ فيكون 

يف بواطن الذين أجابوا ،  (( ال علم لنا ))بعدنا ، وهذا حق ال علم هلم ؛ هذا وجه ، وجه آخر  أي فيما حدث

ال علم لنا فيما يف بواطن الذين أجابوا ؛ ألن من الذين أجابوا للرسول من كانوا منافقني ال تعلم الرسول ما يف 

يعلمون ما يف قلوب الذين يظهرون إتباعهم قلوم ؛ وهذا أيضا وجه قوي فإن الرسول عليهم الصالة والسالم ال 

واملعرفة بلحن  (( ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ))، قال اهللا عزوجل: 

(( ال علم لنا إال ما القول مبين على قرينة ما هي على شيء حمسوس مقطوع به ؛ هذا وجه ؛ الوجه الثالث: 



ا أجبنا ، ال علم لنا إال ما علمتنا وأنت تعلم ماذا أجبنا ألنك عالم الغيوب ، وهذا وأنت تعلم ماذ علمتنا ))

وإن كان له وجه لكنه ليس بذلك القوي ؛ فأحسن ما يقال: أنه ال علم لنا مبا حدث بعدنا أو ال علم لنا فيما 

، كما يقول التلميذ ليس عندي يف بواطن األمور ؛ فيه احتمال رابع أم قالوا ال علم لنا تأدبا مع اهللا عزوجل 

علم تأدبا معه وإن كان عنده علم ؛ وكأن ابن جرير رمحه اهللا مييل إىل هذا القول إىل أن املعىن أم يقولون ال علم 

(( إنك أنت عالم الغيوب وقوله:  لنا تأدبا مع اهللا عزوجل ألم يعلمون أن اهللا مل يسأهلم استعالما ألنه عامل .

ا هل نقول إا توكيد بالكاف يف " إنك " ؟ أو نقول هي ضمري فصل ال حمل له من اإلعراب ؟ " أنت " هن ))

؟ كل هذا حمتمل وأوجه اإلعراب كثرية ؛ وهلذا يقولون إن حجج النحويني  (( عالم ))أو نقول إا مبتداء وخربه 

لريبوع ، والريبوع ذكي حيفر له جحرا يف ؛ تعرفون الريابيع ؟ وتعرفون النافقاء ؟ النافقاء جحر انافقاء الريابيع 

األرض وميضي فيه مث حيفر يف آخره إىل فوق حىت إذا مل يبق إال قشرة رقيقة خالها تبقي فإذا سد عليه أحد الباب 

وإذا النافقاء يسهل اخلروج منها فيخرج من النافقاء ؛ فيقولون إن النحويني كلما حجرم من جهة وقلت هذا ما 

جه آخر ولو كان احتمال بعيد ؛ ولذلك ال يغلب النحوي القوي يف النحو أبدا ما يغلب ، مل يصلح أتوا بو 

يستطيع كلما أتيت عليه حبجة أتى لك مبا يصوب قوله ؛ فنقول: كلمة " أن " إما تكون ضمري الفصل أو توكيدا 

أنه سبحانه وتعاىل عالم الغيوب  هذه نسبة ومبالغة يف الواقع يعين (( عالم الغيوب ))للكاف أو مبتداء ؛ وقوله: 

مجع غيب وهو ما خيتفي على اخللق ، فاهللا جل وعال عالم  (( الغيوب ))مبعىن أنه ذو علم بالغ يف الغيوب ؛ و

؛ ما من غائبة يف السماء واألرض إال يف كتاب مبني يعلم حىت ما مل يكن كيف يكون ، ليس يعلم  الغيوب

يف هذه اآلية الكرمية فوائد ؛ منها: أنه جيب   يعلم ما مل يكن كيف يكون .املوجود لكن الغائب عن اخللق بل 

 لينظر ماذا أجاب به الرسل وهو يوم القيمة فيه جيمع الرسول ويسألون . على اإلنسان أن يتذكر هذا اليوم العظيم

تلط فيه اآلدميون ومنها: متام قدرة اهللا تبارك وتعاىل ؛ وذلك جبمعه الرسل يف ذلك املوقف العظيم الذي خي

ومن فوائدها: فضيلة الرسول عليهم الصالة  والوحوش والسباع واإلبل وغريها ؛ فيجمع اهللا الرسول بقدرته وإذنه .

، حيث إن اهللا سبحانه وتعاىل يعتين م هذا االعتناء حىت إنه يسأهلم يوم القيمة يف هذا املشهد العظيم  والسالم

 (( فيقول ))ومن فوائدها: إثبات القول هللا عزوجل ؛ لقوله:  ماذا أجيب تكرميا هلم وإظهارا إلبالغهم الرسالة .

وصار إثبات القول هللا من األمور القطعية اليقينية أن اهللا وإثبات القول هللا قد امتأل به القرآن وامتألت به السنة 

(( ماذا ومن فوائدها: أنه يقول حبرف وصوت ؛ وجه الداللة أن مقول القول هو قوله:  سبحانه وتعاىل يقول .

وهذه حروف ؛ وجه الداللة على الصوت أنه خياطب الرسل فالبد أن يكون اخلطاب مسموعا هلم وإال  أجبتم ))

له فائدة ؛ وهذا الذي قررناه يف إثبات القول هللا عزوجل وأنه حبرف وصوت هو الذي أمجع عليه أهل  مل يكن



السنة أئمتهم ومقلدوهم ؛ ومن قال سوى ذلك فهو مبتدع ضال ، من قال إن اهللا ال يوصف بالقول وإن الذي 

يف نفسه ؛ فهذا القول من أبطل يضاف إليه من األقوال عبارة عن أصوات خملوقة خلقها اهللا عزوجل لتعرب عما 

األقوال وقد أبطله شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف رسالة تسمى " التسعينية " من تسعني وجها وهو جدير باإلبطال 

ألنه متناقض وفاسد ؛ واملشكل أن هذا عليه كثري من الناس اليوم ألنه مذهب األشعرية السائد بني كثري من األمة 

ومن فوائدها: تأدب الرسول عليهم  ال ميكن أن يصدقه من كان على فطرة السليمة .اإلسالمية مع أنه باطل و 

هذا وجه ، الوجه الثاين: أم عرفوا قدر أنفسهم  (( ال علم لنا ))الصالة والسالم مع اهللا عزوجل ، حيث قالوا: 

ا شيئا حسب االحتماالت وأم ال يعلمون الغيب ؛ الوجه الثالث: أم علموا أن األمم بعدهم ال يعلمون عنه

ومن فوائدها: إثبات علم الغيب هللا عزوجل ؛ لقول الرسل عليهم  .(( ال علم لنا )) اليت ذكرناها يف وجه قوله: 

يعين ال غريك ؛ فمن ادعى علم الغيب  (( إنك أنت عالم الغيوب ))الصالة والسالم وهذا القول إمجاع منهم 

وملا أمجع عليه املسلمون ؛ من قال إنه سيحدث يف يوم كذا كذا وكذا فهو   فهو كافر ؛ ألنه مكذب للقرآن الكرمي

كاذب وهو كافر ؛ والكهنة خيربون عن ... املستقبل لكنهم هلم أناس من اجلن يستمعون الوحي ويسرتقونه 

هللا عالم ويلقونه إىل الكاهن ويضيف الكاهن إليه كذبات كثرية ويصدق لكلمة واحدة ؛ وهذا ال ينايف القول بأن ا

فاستثىن اهللا  (( إال من استرق السمع ))الغيوب وحده ألن اهللا تعاىل قال يف هؤالء الذين يسرتقون السمع قال: 

(( إذ قال اهللا يا مث قال اهللا عزوجل:   . (( إال من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب ))عزوجل ، قال: 

أي أن " إذ " مفعول  (( يوم يجمع اهللا الرسل ))ا يف كما قلن  (( إن قال اهللا يا عيسى ))نقول يف  عيسى ))

هذا نداء وصف أو عطف بيان ؛ عيسى منادى  (( يا عيسى بن مريم ))لفعل حمذوف تقديره: اذكر ؛ وقوله: 

مبين على الضم ألنه علم وكل علم منادى وهو غري مضاف فإنه يبىن على الضم يف حمل نصب ، فتقول: يا زيد 

فهو وصف أو عطف  (( ابن مريم ))دا ؛ كل علم غري مضاف فإنه يبىن على الضم ؛ وأما ، وال تقول: يا زي

(( اذكر  بيان ونصب ألنه مضاف ؛ ومرمي اسم أمي ونسب إليها ألنه ال أب له إذ أنه خلق من أم بال أب .

أيدتك  (( إذمث فسر ذلك قال: (( اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك )) هذه مقول القول  نعمتي عليك ))

(( ونعمة مفعول اذكر ؛ إذ يعين هذا متعلق بنعمة  (( نعمتي ))هذه " إذ " متعلقة بقوله  بروح القدس ))

يعين فاعل مسترت يعين تقديره: أنا ؛ والفاعل إذا كان تقديره أنا أو حنو أو  أيدتك بروح القدس )) (( أيدتك ))

فهو مسترت جوازا إال يف بعض املسائل مثل فعل التعجب أنت كان مسترتا وجوبا ؛ وإذا كان تقديره: هو أو هي 

((  . (( أيدتك ))ـمتعلق ب (( بروح القدس ))فإن تقدير الفاعل فيه " هو " ومع ذلك مسترت وجوبا ؛ وقوله: 

الفاعل مسترت تقديره:  (( تكلم ))هذا بيان للنعمة فاجلملة استئنافية ؛ وقوله:  تكلم الناس في المهد وكهال ))



 وحال كونك كهال . (( كهال ))أي حال كونك يف املهد ؛ و (( المهد ))مفعول به ؛ و (( الناس ))؛ و أنت

 " إذ" فتكون الواو حرف عطف و (( إذ علمتك الكتاب ))(( وإذ علمتك )) يعين واذكر نعميت عليك أيضا 

ني ؛ املفعول األول الكاف هذه علم تنصب مفعول (( علمتك الكتاب ))األوىل ؛ وقوله:  " إذ" معطوفة على 

 (( وإن تخلق ))معطوفان ؛  (( والتوراة واإلنجيل ))، معطوف عليها  (( الحكمة ))والثاين الكتاب ، و 

(( من أي أنت  (( تخلق ))فهو من نعمة اهللا عليه ؛ فهي إذا يف حل نصب ؛  (( إذ أيدتك ))معطوفة على 

؛ اسم مبعىن مثل أي مثل هيئة الطري ؛ وهو مضاف وإن كان حرفا  الكاف اسم مبعىن املثل الطين كهيئة الطير ))

((  (( تخلق ))معطوفة على  فتنفخ )) (( متعلق بتخلق ؛ (( بإذني ))إىل هيئة وهيئة مضافة إىل " الطري " و

وامسها مسترت وجوبا أو جوازا ؟ جوازا ؛  (( تكون ))خرب  (( طيرا ))أي يف هذه املخلوقة اليت خلقتها  فيها ))

(( تبرئ يعين وإذ تربئ األكمه واألبرص ؛ و (( تخلق ))معطوفة على  (( تبرئ ))متعلقة بتكون و (( بإذني ))و

(( مفعول به ومعطوف عليه ؛ و (( األكمه واألبرص ))فعل مضارع وفاعل مسترت وجوبا تقدير: أنت ؛  و ))

(( تبرئ نقول يف إعراا كما قلنا يف إعراب  (( وإذ تخرج الموتى بإذني )) رئ ))(( تبمتعلق بـ  بإذني ))

يعين واذكر نعميت عليك إذ كففت  (( إذ أيدتك ))معطوفة على " إذ " األوىل  (( وإذ كففت ))؛  األكمه ))

)) (( إن (( كففت متعلق بـ (( عنك ))و  (( كففت ))مفعول  (( بني إسرائيل ))بين إسرائيل عنك ؛ و 

صفة ملوصوف حمذوف والتقدير: باآليات  (( بالبينات ))أيضا ؛ و (( كففت ))متعلقة بـ  جئتهم بالبينات ))

(( إن هذا إال قوله:  (( إن هذا إال سحر مبين ))أي من بين إسرائيل  (( فقال الذين كفروا منهم ))البينات ؛ 

، و" إال " أداة حصر ،  ة و" هذا " مبتدأإن " النافي يف حمل نصب مقول القول يف " قال " و " سحر مبين ))

وجل مذكرا عيسى عليه الصالة والسالم ذه  يقول اهللا عز صفته . (( مبين ))خرب املبتداء ، و (( سحر ))و

؛  وعيسى هو ابن مرمي وهو من بين إسرائيل اذكر نعمتي عليك ))ابن مريم (( إذ قال اهللا يا عيسى النعمة 

(( اذكر وقوله:  (( ومن ذريته اسماعيل وإسحاق ... ))ن ؟ من ذرية ابراهيم ، كما قال عزوجل: ومن ذرية م

املعىن: اذكر النعمة اليت أنعمت ا عليك وعلى والدتك ؛ أما نعمته عليه فذكرها وعد منها ما  نعمتي عليك ))

عد ؛ وأما نعمته على األم فإنه هيئ هلا ويسر هلا املكان الذي تضع فيه محلها وجعل عندها رطبا جنيا ورا على 

 املهد ليبني براءته مما اما به اليهود ؛ ومن نعمته أيضا على أمه أنه أنتق عيسى يف (( سريا ))قول يف معىن 

     (( يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ))الذين قالوا هلا : 



املعىن: اذكر النعمة اليت أنعمت ا عليك وعلى والدتك ؛ أما نعمته عليه  (( اذكر نعمتي عليك ))وقوله: 

فذكرها وعد منها ما عد ؛ وأما نعمته على األم فإنه هيئ هلا ويسر هلا املكان الذي تضع فيه محلها وجعل عندها 

؛ ومن نعمته أيضا على أمه أنه أنتق عيسى يف املهد ليبني براءته مما  (( سريا ))رطبا جنيا ورا على قول يف معىن 

يعين وأنت   (( يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ))اما به اليهود الذين قالوا هلا : 

م ، أي قويتك ؛ وروح القدس هو جربيل عليه السال (( إذ أيدتك ))وقوله:  كيف سرت على هذه احلال ؟ .

هذه من نعمة اهللا عليه أنه كلم الناس  (( تكلم الناس في المهد وكهال ))؛  يؤيده يف كل ما حيتاج فيه إىل تأييد

أي كبريا ، والكهل قيل: ما بني  (( وكهال ))وهو يف املهد أي صغري حيمل باليد ، والعادة أن هذا ال يتكلم 

ربعني ؛ وإمنا ذكر اهللا تكليمه يف املهد وتكليمه حني كهال ليبني الثالثني ومخسني ؛ وقيل: ما بني الثالثني إىل األ

ال خيتلف ، واملعروف أن الصغري ال يتكلم وأنه مل يكن   أن كالمه حني كان يف املهد ككالمه حني كان كهال

حني كان  ككالم الكبري ال يف األداء وال يف الرتتيب وال يف املعىن ؛ لكن كالم عيسى حال كونه يف املهد ككالمه 

ألن كالم اإلنسان يف حال الكهولة أمر معلوم ؟  (( وكهال ))كهال ؛ ولذلك لو قال قائل: ما الفائدة من قوله: 

أي اذكر إذ علمتك  (( إذ علمتك ))وقوله: كهال ككالمه حني كان يف املهد . قلنا: ليبني أن كالمه حني كان  

 (( والتوراة واإلنجيل ))يس املراد الكتاب املنزل بدليل قوله: ألنه ل كتابةالالكتاب واحلكمة ؛ الكتاب قيل: إنه 

هي العلم والفهم والعقل الراجح حيث ينزل األشياء يف منازهلا  (( والحكمة ))فيكون الكتاب معىن الكتابة ؛ 

 اإلنجيل ))(( والتوراة و  ألنه أحد رسل الكرام ؛ فاحلكمة إذا العلم والفهم والرشد أي تنزيل األشياء يف منازله .

التوراة هي الكتاب الذي أنزله اهللا على موسى ، واإلجنيل هو الكتاب الذي أنزله اهللا على عيسى ؛ وهو فرع على 

(( التوراة ألن األصل هي التوراة لكن اإلجنيل جاء فيه بعض األشياء اليت مل تكن يف التوراة كما قال عزوجل: 

(( إذ تخلق من الطين هذه أيضا من نعم اهللا عليه  تخلق )) (( وإذ . وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم ))

(( فتكون طيرا أي فيما صنعت من هذه اهليئة  (( فتنفخ فيها )) يعين تصنع من الطني شيئا كهيئة الطري . ))

أي شكل الطائر ولنقل شكل محامة ؛ فينفخ فيه نفخة واحدة فتكون طريا يعين  : (( طائرا بإذني ))ويف قراءة ))

أي أا تطري بالفعل ؛ وهذا ال أحد يقدر عليه إال اهللا عزوجل أو من أذن  (( طائرا ))ريا حيا ؛ والقراءة الثانية: ط

من مرضه ؛ واألكمه أحسن ما قيل فيه (( األكمه )) أي تشفي  (( وتبرئ األكمه )) (( وتبرئ )) له بذلك .

ن مل تنفتح وهذا وقع ، يعين وقع مولود يف زماننا هذا أنه الذي ولد بال بصر ، ولد بال بصر ؛ إما ألن األشفا

أكمه أشفانه منطبقة غري منفتحة ؛ أو أن املعىن األعشى الذي يبصر بالليل وال يبصر بالنهار أو بالعكس ؛ 

ولكن املعىن األول أبلغ يف اآلية أن يكون خلق بال بصر فيربئه بإذن اهللا عزوجل ؛ وأما األبرص فمعروف ؛ وقوله: 



كررها لبيان أن هذه اآلية العظيمة مل تكن إال بإذين ، إال بإذن اهللا ؛ يف آل عمران كررت اإلذن   بإذني )) ((

مرتني لكن الذي يف آل عمران من الذي قال ذلك هل اهللا خاطب عيسى أو عيسى خاطب قومه ؟ عيسى 

أي من قبورهم فيقف على  تى ))تخرج المو  ذ(( وإذ تخرج الموتى بإذني )) (( إقوله:  خاطب قومه فافرتقا .

فإذا  (( أحيي الموتى بإذن اهللا ))القرب ويقول: يا فالن اخرج ، فيخرج بإذن اهللا عزوجل ؛ يف آية عمران يقول: 

(( تخرج مجعت هذه إىل هذه صار عيسى عليه الصالة والسالم حييي امليت قبل أن يدفن وحيييه بعد أن يدفن 

أي صددت عنك  (( إذ كففت بني إسرائيل عنك )) (( إذ كففت ))ألخرية: النعمة ا الموتى بإذن اهللا ))

ألم أرادوا قتله ، وقصة الصلب مشهورة فإم اجتمعوا على قتله مث انتدب بعضهم لذلك فألقى اهللا الشبه على 

كذبوه ؛ هذا الذي ألقي عليه الشبه يصيح لست عيسى ، ولكنهم   واحد منهم ورفع عيسى عليه الصالة والسالم

(( وما قالوا أنت عيسى فقتلوه وصلبوه ؛ فدعى بنو إسرائيل أم قتلوه وصلبوه ؛ ولكن اهللا كذم فقال تعاىل: 

يعين حني جئتهم  (( إذ جئتهم بالبينات ))وقوله:  بل هو حي باق وسينزل يف آخر الزمان .قتلوه يقينا )) 

(( فقال الذين كفروا منهم إن هذا إال سحر بآيات بينة بالبينات أرادوا قتلك بعد أن ظهر األمر وتبني وأتيت 

أي قالوا إن عيسى سحرنا ، كيف يربئ األكمه ؟ كيف خيلق شيئا من الطني كهيئة الطري فينفخ فيه  مبين ))

فيكون طائرا ؟ ما هذا إال سحر ؛ وكذبوه ؛ وهكذا املكذبون للرسل كلهم يقولون إن الرسل سحروا ؛ ألن الرسل 

(( كذلك ما أتى ت ال يستطيعها البشر ؛ فيموهون على العامة ويقولون إم سحروك؛ قال اهللا تعاىل: تأيت بآيا

وهذه اآلية عامة كل الرسل قيل هلم هذا ، ساحر أو  الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو مجنون ))

تستعمل متعدي والزم ؛ فيقال:  أي بني واضح ؛ ألن " أبان " (( إن هذا إال سحر مبين ))جمنون ؛ وقوله: 

أبان الفجر أي طلع ؛ ويقال: أبان األمر أي وضحه ؛ وهي على حسب السياق فتارة تكون مبعىن أبان وتارة 

تكون مبعىن بان ؛ وهنا مأخوذة من " بان " أي هذا سحر بني ظاهر . ويف اآلية فوائد تأيت إن شاء اهللا يف 

   .الدرس املقبل ألن األسئلة حل وقتها 

  ؟ (( إنك أنت عالم الغيوب ))إعراب قوله تعاىل:  ما  السائل :

أي نعم ميكن تفيد ألنه إذا صارت اجلملة طرفها معرفتني أفادت احلصر ؛ لكن ضمري الفصل أقوى من  الشيخ :

   احلصر.

  اذا الصليب معظم عند النصارى ؟ مل السائل :

ي العامل بنفسه فرضي بالقتل حسب زعمهم ـ إنه رضي بأن يفدم ـ يقولون إن عيسى عليه الصالة والسال الشيخ :

والصلب فمن أجل ذلك نعظم ؛ واحلقيقة أم لو كانوا عقالء لكانوا يكسرون الصليب ؛ ألنه صلب عليه على 



النظر إىل الصليب ؛ لكن كما تعلم النصارى ضالون  فكان جيب أن يكون أكره ما يكون إليهمزعمهم نبيهم 

   ول .ليس عندهم عق

  املوتى بإذن اهللا تعاىل يبق ذاك الرجل احملىي ؟ هل عيسى إذا أحىي السائل :

أما أنا ما حضرت ؛ جواب سليم أو غري سليم ؟ ألن هذا السؤال يف غري حمله ، املقصود بيان أنه حييي  الشيخ :

؛ وأنا دائما أقول لكم  املوتى أما بيان أنه يبقى أو ال يبقى فالبحث فيه غري صحيح ، والسؤال عنه غري جيد

   مسائل الغيب اقتصروا ا على ما ورد والشأن كل الشأن أن حيىي بعد املوت ال أن ميوت بعد احلياة .

وأن عيسى عليه السالم قال ذلك حىت ال يغلوا فيه  (( وأحيي الموتى بإذن اهللا ))قول عيسى لقوله:  السائل :

  قومه ؟

؛ هذا هو وجل  حىت يبني أن اإلله حق هو اهللا عزال ، هذا يف سورة آل عمران أضافها إىل اهللا عزوجل  الشيخ :

وألجل ـ يأتينا إن شاء اهللا يف الفوائد ـ ألجل أن يعرف  (( بإذني ))أما هنا فلئال  أحد بكونه حييي املوتى فقال: 

   ل .وج عيسى عليه الصالة والسالم أنه إمنا يتصرف بإذن اهللا عز

  إذا نزل عيسى عليه السالم يف آخر الزمان هل يأيت ذه املعجزات أخرى ؟ السائل :

الظاهر أنه ال يأيت ذه املعجزات ألنه أعطاه اهللا هذه املنزلة ألن الطب يف زمنه ترقى إىل مكان بعيد  الشيخ :

   فآتاه اهللا من اآليات ما يعجز عنه األطباء .

(( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا جيم ؛ أعوذ باهللا من الشيطان الر 

مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من المساء قال اتقوا 

ها من اهللا إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون علي

الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ألولنا وآخرنا وآية 

منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال اهللا إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا ال أعذبه 

  . أحدا من العالمين ))

اجلملة هذه معطوفة على  (( وإذ أوحيت إلى الحواريين ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تعاىل: 

(( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قوله: بقيت فوائد ؛ فوائد كل اآلية ؟ قال اهللا تعاىل: 

 ذا اليوم نتكلم على فوائد درس املاضي كما زعمتم . قبل أن نتكلم على الدرس هل آمنا واشهد بأننا مسلمون ))

من فوائدها: تذكري هذه األمة مبا جرى لألمم السابقة  (( إذ قال اهللا يا عيسى ... ))فمن فوائد قول اهللا تعاىل: 

ن وم . والتقدير: اذكر إذ قال اهللا متعلقة مبحذوف  (( إذ قال اهللا ))قبلها ألنبيائهم ومن أرسل إليهم ؛ ألن 



 (( يا عيسى بن مريم ... ))فوائدها: إثبات أن اهللا تعاىل يتكلم ويقول حبرف وصوت ؛ ألن مقول القول هو 

(( إذ قال وهذه حروف ؛ والقول ال يوجه إال ملن يسمعه ؛ ولو كان قول اهللا ما قام بنفسه مل يصح أن يقول: 

اهللا و كالم اهللا هو املعىن القائم بالنفس وليس هو  ويف هذا رد على األشاعرة الذين قالوا إن قول اهللا يا عيسى ))

املسموع ، واملسموع أصوات خيلقها اهللا عزوجل تعرب عما يف نفسه ؛ وهذا القول باطل من أوجه كثرية كتب عليه 

شيخ اإلسالم ـ رمحه اهللا وجزاه عن هذه األمة خريا ـ رسالة تسمى " التسعينية " أبطل هذا القول من تسعني وجها 

هو جدير بأن يطرح ألنه متناقض ؛ والعجب أم هم واملعتزلة اتفقوا على أن ما يف املصحف خملوق ؛ لكن و 

املعتزلة قالوا هو كالم اهللا ، وهؤالء قالوا هو عبارة عن كالم اهللا ؛ فكان املعتزلة واجلهمية من هذه الوجه أسعد 

اعرة ـ الذي يف املصحف ليس كالم اهللا بل عبارة عنه منهم بالصواب مع أم كلهم خطأ ؛ ألن هؤالء ـ أعين األش

ومن فوائدها: بيان تذكري اهللا  وألئك يقولون كالم اهللا وهو خملوق ؛ ومن تدبر هذا القول وجده يف غاية البطالن .

كروا (( يا أيها الناس اذ سبحانه وتعاىل عباده بنعمه عليه ؛ وهذا جاء يف القرآن يف غري موضع ، مثل قوله تعاىل: 

(( واذكروا إن  أحيانا يكون عاما مثل هذه اآلية ، وأحيانا يكون خاصا مثل قوله تعاىل:  نعمة اهللا عليكم ))

وما أشبه ذلك ؛ وإمنا يذكر اهللا العباد بالنعمة من أجل وجوب شكرها ألن وجوب شكر  كنتم قليال فكثركم ))

اشكروا ، اشكروين ، اشكروا اهللا ، وما أشبه ذلك ؛ وأما املنعم ثابت مسعا وعقال ؛ أما السمع ففي القرآن مملوء: 

عقال فألنه ليس من املروءة أن تقابل النعمة باإلساءة و الكفر ؛ فشكر املنعم إذا واجب مسعا وعقال ؛ وفائدة 

يا  ((نسبة اإلنسان إىل أمه إذا مل يكن له أب ؛ لقوله:  ومن فوائدها: جواز التذكري بالنعم هو القيام بالشكر .

اجلواب: نعم ، وذلك فيما إذا نفى الزوج الولد  وهل ميكن أن يكون إلنسان أم بال أب ؟ . عيسى بن مريم ))

عنه فإنه ينتفي عنه بالشروط اليت ذكرها الفقهاء رمحهم اهللا ؛ وكذلك ولد الزنا إذا مل يستلحقه الزاين فإنه له أم 

خالف معروف ومجهور العلماء على أنه ال يلحقه بعموم قول وليس له أب ، فإن استلحقه الزاين فاملسألة فيها 

لكن لو قال قائل: إذا كانت نسبته إىل أمه توجب  . ( وللعاهر الحجر )النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم : 

التساؤالت وأن ينكسر قلبه وأن يساء إىل أمه فهل يعدل عن هذا ؟ اجلواب: نعم يعدل عن هذا ؛ ألن نسبته إىل 

ا مل يكن له أب على سبيل اإلباحة واجلواز ؛ فإذا كان يستلزم ما يؤذي صاحبه فإنه يعدل عنه إىل نسبته أمه إذ

إىل آخر ؛ إىل من ؟ نقول: ننسبه إىل اسم يصح لكل إنسان مثل: عبد اهللا ، عبد الرمحن ، عبد الكرمي ، عبد 

ينسب إىل أمه ؛ فإن خشي من ذلك  اللطيف ، وما أشبه ذلك ؛ فعلى هذا نقول األصل فيمن ليس له أب أن

ومن فوائدها: أن األنبياء عليهم الصالة والسالم  مضرة أو إيذاء نسب إىل من يصح أن ينطبق على كل أحد .

جيب عليهم الشكر كما جيب على من أرسل إليهم ؛ ألن اهللا أمر عيسى أن يذكر نعمته عليه وعلى أمه ؛ 



شد الناس قياما بشكر النعمة ، فقد كان إمامهم حممد صلى اهللا عليه وآله ونقول: نعم جيب وهم ـ أي األنبياء ـ أ

يف الليل حىت تتورم قدماه فيقال: يا رسول اهللا أتفعل هذا وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما وسلم يقوم 

ومن فوائدها: أن نعمة اهللا على الوالدين نعمة على الولد ؛ لقوله:  . أفال أكون عبدا شكورا ) ( ؟ فيقول: تأخر

والشك أا نعمة على الولد كما هي نعمة على الوالد ؛ والنعمة على الولد نعمة  (( عليك وعلى والدتك ))

صلى اهللا على الوالد ؟ من باب املساواة أو األوىل ؟ من باب األوىل ؛ ألن األوالد بضعة من أبيه كما قال النيب 

فنعمة اهللا على الولد هي يف  ( إنها بضعة مني يريبني ما رابها )عليه وآله وسلم يف فاطمة رضي اهللا عنها: 

(( إذ أيدتك بروح ومن فوائدها: أن اهللا يؤيد البشر باملالئكة ؛ لقوله:  احلقيقة نعمة من اهللا  على الوالد .

ومن فوائدها: اللقب الفاضل  يه السالم أنه يؤيد األنبياء والرسل .ومن فوائدها: هذه املزية جلربيل عل . القدس ))

من كل عيب ؛ فهو ـ أي جربيل عليه السالم ـ ذو مرة فإن القدس مبعىن الطهارة والنزاهة  " بروح القدس" جلربيل 

(( : وله مكانة عند اهللا عزوجل كما قال تعاىل (( ذي قوة ))أي ذو هيئة حسنة وهو قوي كما قال عزوجل: 

؛ واليهود يبغضون جربيل واملسلمون حيبون جربيل ألن جربيل موكل بالوحي ينزل به  عند ذي العرش مكين ))

وفيه حياة األمة ؛ وأولئك يكرهون جربيل ويقولون إنه ينزل بالعذاب ؛ ولكنه ينزل بالعذاب على من ؟ على من 

 تعاىل عيسى وهو أنه يكلم الناس يف املهد وكهال ومن فوائدها: هذه اآلية العظيمة اليت أعطاها اهللا يستحقه .

على السواء ، أي أنه يتكلم بكالم أصيل بليغ عجيب مع أنه يف املهد ؛ وعادة ال يتكلم الناس يف املهد إمنا ينبغ 

نبغا ال يفهم ؛ لكن هذا من آيات اهللا عزوجل ، كما أن أصل عيسى من آيات اهللا ؛ وسبق لنا ما ذكره اهللا تعاىل 

 (( ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه ))ن كالم عيسى يف املهد ملا قال قوم مرمي هلا: م

(( إني عبد اهللا آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصالة والزكاة ما فقال: 

كالم   م ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ))دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسالم علي يو 

ومن فوائدها: التنصيص على النعمة بالعلم والشرف واحلكمة ، وأا  عجيب بليغ لكن اهللا على كل شيء قدير .

لكن العلم أخصه  (( اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ))أخص من مطلق النعمة ؛ ألن مطلق النعمة سبق 

؛ وعلى هذا فيجب على طالب العلم أن يشكر (( وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل )) فقال: 

اهللا تعاىل على نعمته عليه حيث خصه بالعلم الذي حرمه كثريا من الناس وإذا من اهللا عليه مع العلم بالعبادة 

(( وإن تطع يل ، قال اهللا عزوجل: والدعوة إىل اهللا صار نعمة فوق نعمة ؛ فكم من أناس ضلوا عن سواء السب

واإلنسان إذا شعر بنعمة اهللا عليه بالعلم والعبادة والدعوة فإنه  أكثر من في األرض يضلوك عن سبيل اهللا ))

 وجل . يزداد فرحا وسرورا ومثابرة وصربا على ما هو عليه من طلب العلم وازدياد العبادة وقوة الدعوة إىل اهللا عز



صيص على احلكمة وهي معرفة أسرار الشريعة وغاياا ومثراا ؛ فإن معرفة ذلك الشك أنه يزيد التنومن فوائدها: 

اإلميان وأنه يزيد اإلنسان بصرية يف شرائع اهللا وأا ـ أي الشرائع ـ من لدن حكيم عليم ؛ وهلذا نقول: ال ميكن أن 

ا: ال ميكن يف صريح املعقول ما ينايف يوجد يف صريح املعقول ما خيالف صحيح املنقول ، هذه القاعدة خذه

صحيح املعقول ؛ فإن وجدت ما ينافيه فاعلم أن األمر ال خيلو من أحد األمرين والبد: إما عقلك ليس بصريح 

يعين فيه شبهات أوجبت اختفاء احلق عليه أو شهوات انطمس ا ـ نسأل اهللا العافية ـ ؛ وإما أن يكون النص غري 

عيفا أو مكذوبا على الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أو ما أشبه ذلك ؛ أما أن يكون صحيح ، يكون حديثا ض

ومن فوائدها: أن التوراة  عقل صريح سامل من الشفوات والشهوات ونقل صحيح فال ميكن أن يتناقض أبدا .

اص على العام واإلجنيل كتابان من عند اهللا عزوجل ؛ وسبق أن قلنا إن عطفهما على الكتاب من باب عطف اخل

ومن فوائدها: بيان قدرة اهللا تبارك وتعاىل على إحياء املوتى ، وعلى إدخال  إذا مل نقل إن املراد بالكتاب الكتابة .

ومن فوائدها: إطالق لفظ اخللق على ما  .(( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير )) الروح يف اجلماد ؛ لقوله: 

(( فتبارك اهللا تقول: خلقت بابا ؛ ويدل هلذا قول اهللا تبارك وتعاىل: صنعه املخلوق ، مثال لو صنعت بابا 

فإن قال قائل: إذا أثبت  . ( أحيوا ما خلقتم )وقوله يف احلديث الصحيح يقال للمصورين:  أحسن الخالقين ))

ق إجياد فاجلواب: الفرق عظيم جدا ، خلق اخلال صفة اخللق للمخلوق فأي فرق بني خلق اخلالق وخلق املخلوق ؟

؛ خلق املخلوق حتويل  (( هو الذي يصوركم في األرحام كيف يشاء ))من عدم على ما يريد اهللا عزوجل 

خملوق اهللا إىل صفة أخرى وإال فاألصل من أين ؟ من اهللا عزوجل ؛ هل ميكن ألحد أن جيعل من احلجر ذهبا ؟ 

كل حيوان كما جعل بنو إسرائيل احللي ال ميكن ؛ لكن ميكن أن جيعل من الذهب حليا وأن جيعل منه على ش

الذي أخذوا من آل فرعون جعلوه عجال ؛ فافرتق اخللق املنسوب للخالق واخللق املنسوب للمخلوق ، خلق 

املخلوق يعين حتويل الشيء من شيء إىل آخر ال ذاا ولكن صفاته ؛ وأما خلق اخلالق فهو إجياد من عدم ، 

من فوائدها: أن اهللا عزوجل جعل لعيسى آية تعجز علماء الفن الذي اشتهر و  وهذا ال يستطيع أحد أن يفعله .

؛ فقد قيل: إن عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم اشتهر يف وقته الطب وترقى ترقيا عظيما فجاء يف حياته 

بآيات عيسى بآيات ال يستطيع األطباء أن يقوموا ا ، كما أن السحر يف عهد موسى كان منتشرا فجاء موسى 

تبطل سحرهم ؛ وكما أن البالغة يف العرب منتشرة يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم فجاء اهللا تعاىل 

ومن فوائدها: أنه سبحانه وتعاىل خيتار من اآليات أشدها إجيازا ، فإنه مل مين على عيسى بأن  بكتاب أعجزهم .

لطريان يف اجلو أبلغ من املشي على األرض فاختاره اهللا له أن خيلق أرنبا أو قطا أو ما أشبه ذلك ؛ بل طائرا ألن ا

ومن فوائدها: أن النفخ له تأثري يف األجساد إذا أراد اهللا عزوجل يؤثر ؛ ألنه  خيلق طائرا يعين على صورة الطري .



مث طار لتحقق نفخ يف الطري الذي صنعه فصار طائرا كما يف القراءة األخرى ، ملا نفخ فيه صار حيوانا من الطيور 

عن طريق النفث والنفث كما نعلم مجيعا يتضمن نفخا  أنه دخلته الروح ؛ ومن مث جاءت القراءة على املريض

وريقا ؛ وهذا مؤثر بإذن اهللا عزوجل ؛ وهلذا لو أن القارئ صار يقرأ ويأخذ بأصبعه بالريق ويبل به مكان األمل أو 

ومن فوائدها: ما أعطاه اهللا تعاىل عيسى من اآليات يف  مع الريق . ؛ البد من نفث يبل به املريض فال أظنه ينفع

إبراء األكمه ، وهو الذي خلق بال عني وال بصر ؛ وهذه دليل على قدرة اهللا ؛ والظاهر ـ واهللا أعلم ـ أنه يربئه يف 

 عليه وآله وسلم يف احلال ما حيتاج إىل عالج وإىل انتظار ، الظاهر أنه يربئه يف احلال كما جرى للنيب صلى اهللا

عني أيب قتادة رضي اهللا عنه حني جرحت يف أحد وبرزت على خده ، العني برزت على اخلد ، فأيت به إىل 

الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم فأخذ العني وردها إىل مكاا وعادت كما كانت يف احلال ـ سبحان اهللا العظيم 

أنه يربئ األكمه واألبرص الظاهر أنه يكون يف احلال بدون معاجلة وتردد ـ هذه القدرة ما يبلغها األطباء ؛ الظاهر 

 (( وإذ تخرج الموتى بإذني ))ومن فوائدها: هذه اآلية العظيمة لعيسى أنه خيرج املوتى من القبور ؛ لقوله:  .

وهذه ال يقدر عليها أحد ، ال يقدر عليه أحد ؛ أما هل يبقى امليت إذا خرج أو ال ؛ فهذا ليس لنا فيه كالم وال 

ينبغي أن نتكلم فيه ؛ ملاذا ؟ ألن اآلية حصرت بإخراجها من قربه ؛ أما هل يبقى ويعيش مع الناس أو ميوت بعد 

  مصلحة وليس لنا أن نسأل عنه ؛ ألن اآلية حاصرة بدونه .فهذا ليس لنا يف معرفته أن خرج وبرز الناس مث يدفن 

يف هذه اجلمل األربع: الطري ، إبراء األكمه ، إبراء األبرص ، إحياء املوتى ؛ فيه دليل على أنه ال ميكن ألي بشر 

ئال يدعي مهما أويت أن حيصل له مراده إال بإذن اهللا عزوجل ؛ ألن كل مجلة أو كل كلمة قيدها اهللا تعاىل بإذنه ل

الرد على القدرية ؛ من  مدعي أن اخللق هلم استقالل يف أفعاله ؛ فيكون يف هذه فائدة يكون هلا فرع وهو: 

القدرية ؟ القدرية الذين يقولون إن اإلنسان مستقبل بعمله ليس هللا فيه إرادة ، اإلنسان يأكل ويشرب ويدخل 

وهذا يعين إثبات خالق مع اهللا عزوجل أو إثبات موجب  وخيرج ويتحرك ويسكن بإرادة تامة ليس هللا ا تعلق ؛

للحوادث مع اهللا عزوجل ؛ وهلذا مسيت القدرية جموس هذه األمة ؛ ألن اوس يقولون إن احلوادث الكونية هلا 

خالقان : ظلمة ، ونور ؛وهؤالء يقولون احلوادث بالكون هلا موجدان كل واحد مستقل عن اآلخر: أفعال العباد 

ا العباد حىت إن بعضهم يقول: إن اهللا ال يعلم من أفعال العباد إال ما وقع ؛ وأما ما مل يقع فال يعلمه يستقل 

؛ وليعلم ومن فوائدها: إثبات إذن اهللا  اهللا عزوجل ؛ فوصفوا اهللا تعاىل باجلهل فيما هو يف ملكه تبارك وتعاىل .

ن كوين قدري ، وإذن شرعي تعبدي ؛ مثال اإلذن أن اإلذن املضاف إىل اهللا عزوجل ينقسم إىل قسمني: إذ

(( أم لهم شركاء شرعوا لهم من ، مثال اإلذن الشرعي قوله تبارك وتعاىل:  (( بإذني ))الكوين: هذه اآلية 

ما مل يأذن به اهللا شرعا أو قدرا ؟ شرعا ؟ وقدرا ؟ قد أذن فيه ، قدرا أذن فيه فإنه  الدين ما لم يأذن به اهللا ))



ء من أن يشرعوا ألقوامهم ما مل يأذن به اهللا ومكن األقوام أن يتعبدوا ذه الشريعة البدعية ؛ لكن مكن هؤال

(( تخرج الموتى شرعا ال ؛ فاإلذن املضاف إىل اهللا عزوجل إذا ينقسم إىل قسمني ؛ مثال اإلذن كوين هذه اآلية 

؛ الفائدة من  دين ما لم يأذن به اهللا ))(( أم لهم شركاء شرعوا لهم من المثال اإلذن الشرعي:  بإذني ))

معرفة القسمني: أن نؤمن بأن ما أذن اهللا فيه قدرا فالبد من وقوعه ، ما أذن به قدرا فالبد من وقوعه وما مل يأذن 

به فال ميكن وقوعه ؛ أما شرعا فما أذن اهللا به شرعا فقد يقع وقد ال يقع ، وما مل يأذن فيه فقد يقع وقد ال يقع 

ومن فوائدها: أن كف األذى عن اإلنسان من نعمة اهللا عليه ؛ وهلذا امنت اهللا به على املؤمنني  ا هو الفرق .، هذ

فكلما كان اإلنسان أشد إميانا باهللا عزوجل دافع اهللا عنه ؛ وتسليط  (( إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا ))فقال: 

الرسل واألنبياء من باب رفعة الدرجات وإال فالشك أن  بعض الناس عليه باإليذاء ما هو إال كتسليط املرض على

(( هناك أئمة من هذه األمة أذوا أشد اإليذاء ؛ بل الرسل عليهم الصالة والسالم يؤذون كما قال عزوجل: 

فصربوا على ما كذبوا وأوذوا ؛  فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل )) (( ولقد كذبت رسل من قبلك ))

(( وإذ  رفعة الدرجات ؛ من أين نأخذ الفائدة هذه إن اهللا يدافع عن املؤمنني ؟ من قوله:  لكن هذا من باب

ومن فوائدها: تشجيع الداعية إىل اهللا عزوجل الذي يأيت  .كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات )) 

فكل تهم بالبينات )) (( وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئباآليات البينات فإنه عرضة لإليذاء ؛ لقوله: 

(( إنسان يدعوا إىل اهللا ويأيت بالرباهني واألدلة البد أن يسلط عليه من يسلط ولكن اهللا بقدرته وقوته يسرف عنه 

ومن فوائدها: مترد بين إسرائيل الذين كفروا ، حيث ادعوا أن  . وإذ كففت بني إسرائيل إذ جئتهم بالبينات ))

ومن فوائدها: أن السحر قد  . يعين وال ميكن أن يكون حقا ال سحر ))(( إن هذا إهذا سحر؛ بل حصروا 

خيفى ، أو أن السحر ما خفي سببه ؛ فقالوا كيف يكون عيسى يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهللا  

؛ لو أن أحدا وقف على جثة ... وقال قومي فقامت ، ماذا يقول الناس ؟ يقول  كيف يكون هذا ؟ هذا سحر

ومن فوائدها:  ساحر كيف يقوم ميت ؟ فهم لبسوا على عباد اهللا وقالوا يف آيات األنبياء إا سحر مبني . هذا

إمنا يصد من  (( إن هذا إال سحر مبين ))أن املؤمنني يتبني هلم احلق ويعلمون أنه حق ؛ ألن من هذا القول 

ومن فوائدها: أن عيسى عليه الصالة  أهل الكفر ؛ أما املؤمن فيؤمن باآليات ويرى أا حق ويزيد إميانه ا .

والسالم كغريه من الرسل جاء باآليات البينات يعين الواضحات اليت ال تشكل على أحد ؛ وقد أخرب النيب صلى 

 إال أعطاه من اآليات ما يؤمن على مثلها البشر ، ولو ال هذا لكان اهللا عليه وآله وسلم أنه ما من نيب بعثه اهللا

الناس معذورين ؛ وآيات األنبياء أنواع كثرية جيمعها أا معنوية وحسية ؛ وقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا فصال 

الصالة والسالم قيما جدا جدا يف آخر كتابه " اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح " ذكر فيه آيات النيب عليه 



وقال: إن اآليات نوعان: حسية ومعنوية ، واحلسية آفاقية وأرضية ؛ وضح توضيحا كامال وأن من أعظم آياته بل 

( أعظم آياته هذا القرآن الذي كان آية يف وقته وفيما بعد إىل يوم القيمة ؛ وهلذا قال عليه الصالة والسالم: 

ألن القرآن بقي وآيات أرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيمة ) وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه اهللا إلي ف

األنبياء انتهت حبيام فقط ما لبث أقوام أن حرفوا الكتب من بعده ال أهل التوراة وال أهل اإلجنيل وال أهل 

   الكتب األخرى .

  ما الفرق بني اإلرادة واإلذن يف حق البارئ سبحانه ؟ السائل :

بات ؛ لكن اإلذن أبلغ يف التأثري ؛ فمثال أنا أريد منك أن تفعل ؛ وأذنت أن تفعل ، هذه ال ، متقار  الشيخ :

   أبلغ وإمنا بالنسبة لصفات اهللا عزوجل متقاربة .

  



وآيات األنبياء أنواع كثرية جيمعها أا معنوية وحسية ؛ وقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا فصال قيما جدا جدا يف 

آخر كتابه " اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح " ذكر فيه آيات النيب عليه الصالة والسالم وقال: إن اآليات 

وأرضية ؛ وضح توضيحا كامال وأن من أعظم آياته بل أعظم آياته هذا  نوعان: حسية ومعنوية ، واحلسية آفاقية

( وإنما الذي أوتيته القرآن الذي كان آية يف وقته وفيما بعد إىل يوم القيمة ؛ وهلذا قال عليه الصالة والسالم: 

اء انتهت حبيام ألن القرآن بقي وآيات األنبيوحي أوحاه اهللا إلي فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيمة ) 

  فقط ما لبث أقوام أن حرفوا الكتب من بعده ال أهل التوراة وال أهل اإلجنيل وال أهل الكتب األخرى .

  ما الفرق بني اإلرادة واإلذن يف حق البارئ سبحانه ؟ السائل :

هذه  ؛ت أن تفعل وأذن ،ال ، متقاربات ؛ لكن اإلذن أبلغ يف التأثري ؛ فمثال أنا أريد منك أن تفعل  الشيخ :

   وجل متقاربة . أبلغ وإمنا بالنسبة لصفات اهللا عز

  ؟، ويف خلق اهللا وخلق املخلوق عن صنع عيسى عليه الصالة والسالم الطائرة  السائل :

ال، خلق املخلوق ، كل إنسان يستطيع أن يأيت بشيء ويصنعه ؛ هو ما أوجد ، أصلح من طني والطني  الشيخ :

    جل من قبل صنعه على شبه طائر .من خملوق اهللا عزو 

(( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

اء قال اتقوا ممسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مآئدة من الس

نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من اهللا إن كنتم مؤمنين قالوا 

الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ألولنا وآخرنا وآية 

أعذبه  منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال اهللا إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا ال

   أحدا من العالمين )) .

 (( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

"  (( أن آمنوا بي ))وقوله:  " إذ " على حسب ما مر علينا مفعول لفعل حمذوف ، التقدير: اذكر إذ أوحيت  .

إذا وقعت بعد فعل تضمن معىن القول دون حروفه مسيت تفسريية ، والوحي فعل متضمن أن " هنا تفسريية ألا 

ألن هنا يعرا أهل النحو ))  اصنع الفلك(( أوحينا إليك أن ملعىن القول دون حروف ؛ ولذلك قوله تعاىل: 

هو معطوف على أعاد حرف اجلر يف قوله: (( وبرسويل )) و  (( أن آمنوا بي وبرسولي ))على أا تفسريية ؛ 

ألنه إذا عطف على ضمري متصل فإنه يؤتى حبرف اجلر الذي كان يف املعطوف عليه ؛ هذا هو  (( بي ))قوله: 

(( واتقوا اهللا الذي تساءلون به األشهر يف اللغة العربية ؛ ورمبا خيرج الكالم عن األصل مثل قوله تعاىل: 



ومل يقل:  (( وكفر به والمسجد الحرام ))ومثل قوله:  ألرحام ))(( واعلى قراءة ؛ والقراءة املشهورة  واألرحام ))

وما ؛ وإال فاألصل أنه إذا أضيف إىل فإنه يعاد حرف اجلر ؛ (( قالوا آمنا )) هذا جواب (( أن آمنوا به )) ؛ 

ـ جيوز أن تضعف النون وأن ال تضعف  (( بأننا مسلمون ))جيوز يف مثل هذا ـ أي  (( واشهد بأننا مسلمون ))

وقد  (( بأنا مسلمون ))، إن ضعفت فالبد من اإلتيان بالضمري " بأننا " وإن تضعف أدغمت النون فصارت 

حمذوف والتقدير: اذكر  هذه أيضا مجلة استئنافية عامل " إذ " (( إذ قال الحواريون ))  جاء ذلك  يف القرآن .

عيسى منادى وهو يف مثل هذا مبين على الضم يف حمل نصب ؛ ولكن  بن مريم )) (( يا عيسىإذ قال احلواريون 

جاء وهي صفة أو عطف بيان منصوبة ولن تتبع موصوفه ؛ ملاذا ؟ ألا مضافة ؛ وهلذا تقول: يا زيد بن عبد اهللا 

فإذا كان العامل لو ، وال تقول: يا زيد بن عبد اهللا ؛ ألن هذا لو سلط عليه العامل ـ أعين املضاف ـ لنصبت ؛ 

سلط عليه مباشرة لنصبه فكيف والعامل مل يسلط عليه إال بالواسطة ، واسطة أيش ؟ املعطوف عليه عطف بيان 

(( هل تستطيع ربك وقراءة:  (( هل يستطيع ربك ))؛ قراءة:  نافيها قراءت يستطيع ربك ))(( هل  أو بدل .

فهي فعل  (( هل تستطيع ربك ))هي فعل وفاعل ؛ وأما ف(( هل يستطيع ربك )) وكالمها سبعية ؛ أما  ))

(( أو ينزل علينا مائدة  وفاعل متصل ومفعول به ؛ الفاعل املتصل " يستطيع " يعود على من ؟ على عيسى .

جار وجمرور صفة ملائدة وذلك ألن اجلار وارور والفعل إذا أتى بعد (( من السماء )) قوله:  من السماء ))

(( إن كنتم قوله:  (( اتقوا اهللا إن كنتم مؤمنين ))قال:  صفة وإن أتى بعد املعرفة فهو حال .النكرة فهي 

(( اتقوا اهللا )) ألن اإلميان حيمل على التقوى وهي شرط يف قوله:  (( اتقوا اهللا ))هذه متعلقة بقوله:  مؤمنين ))

هل هو الوحي الشرعي أو الوحي الكوين هنا  (( وإذ أوحيت إلى الحواريين )) (( أوحيت ))قوله تعاىل:   .

اإلهلامي ؟ يف هذا قوالن للعلماء ؛ فمنهم من قال: إنه وحي الشرع يعين أوحيت إليهم بواسطة عيسى وإال من 

املعلوم أن الوحي الشرعي ال يكون إال لألنبياء والرسل ؛ لكن أوحيت إليهم شرعا بواسطة نبيهم عيسى عليه 

(( وأوحينا إلى أم موسى أن كان وحيا كونيا فاملراد به اإلهلام كما يف قوله تعاىل:   ؛ أما إذاالصالة والسالم 

أن اتخذي  (( وأوحى ربك إلى النحلأوحينا وحي إهلام أو وحي شرع ؟ إهلام ، وكما يف قوله تعاىل:  أرضعيه ))

ائل: أال ميكن أن حنمل اآلية فإن قال ق هذا وحي إهلامي وهو وحي كوين ألنه يتعلق باخللق . من الجبال بيوتا ))

؟ اجلواب: نعم وال بلى ؟  على املعنيني مجيعا ؟ فيكون اهللا أوحى إىل نبيهم عيسى أن يبلغهم ذلك وأهلمهم قبوله

،  احلواريون هم اخللص من األصحاب (( الحواريين ))وقوله:  بلى ميكن أن حيمل الوحي على املعنيني مجيعا .

فاحلواريون  نبي حواري وحواريي الزبير بن العوام رضي اهللا عنه ) ( لكلوقد قال النيب عليه الصالة والسالم: 

وهم اخللص ،  هم اخللص من األصحاب ؛ وتأمل كيف كان هؤالء هم اخللص من أصحابه ماذا صنعوا بعد ذلك



و قرنت اخللص من قوم موسى لوجدت الفرق اقرن هؤالء اخللص باخللص من هذه األمة جتد الفرق العظيم كما ل

العظيم بينهم وبني اخللص من هذه األمة مما يدلك على فضل هذه األمة اليت اختارها اهللا إلتباع هذا الرسول 

اإلميان باهللا عزوجل يتضمن اإلميان بوجوده  (( أن آمنوا بي وبرسولي ))؛  الكرمي صلوات اهللا وسالمه عليه

إلميان بألوهيته واإلميان بأمسائه وصفاته ، يعين تضمن أربعة أشياء ؛ فاإلميان بوجوده ضد أولئك واإلميان بربوبيته وا

الشيوعيني الذين يقولون ليس هناك رب وإمنا هي طبائع تتفاعل وينتج بعضها بعضا وإال فال رب ـ نعوذ باهللا ـ 

د على من يقولون إن اهللا سبحانه وتعاىل له معني ألم قد ختموا على قلوم نسأل اهللا العافية ؛ اإلميان بربوبيته ر 

(( قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال يملكون يف خلق أو له شريك ؛ وهلذا نفى اهللا تعاىل ذلك يف قوله: 

مثقال ذرة في السموات وال في األرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وال تنفع الشفاعة 

اإلميان بربوبيته  ... باأللوهية رد على الذين جعلوا مع اهللا إهلا آخر يعبدونه كما يعبدون  ه ))عنده إال لمن أذن ل

اهللا كمشركي قريش ؛ اإلميان بأمسائه وصفاته رد على طائفتني: معطلة وممثلة ، املمثلة أشركوا باهللا فقالوا مثال: إن 

هؤالء مشركون ؛ الثاين: معطلة الذين نفوا الوجه  ؛بهها هللا وجها كوجوهنا وله يد كأيدينا وله عني كأعيننا وما أش

(( ما علمت من قول فرعون:  والنزول واالستواء وما أشبه ذلك ؛ هؤالء معطلون ، هلم نصب العني والقدماليد و و 

وإن كانوا ال يشركون يف األلوهية لكن أشركوا , والذين كانوا ال يعطلون األلوهية لكنهم  لكم من إله غيره ))

يعطلون األمساء والصفات ؛ فمن آمن برب ال يوصف بسمع وال بصر وال حكمة وال عزة وال قوة وال جميء وال 

استواء هل آمن برب حقيقة ؟ ال ؛ إذا اإلميان باهللا عزوجل يتضمن أربعة أمور: اإلميان بوجوده ، اإلميان بربوبيته ، 

أي عيسى عليه الصالة  (( وبرسوله )) .االنفراد ذه األشياء  اإلميان بألوهيته ، اإلميان بأمسائه وصفاته ؛ واملراد

والسالم واإلميان برسول واحد يتضمن أمرا باإلميان جبميع الرسل ؛ اإلميان برسول واحد يتضمن اإلميان جبميع 

(( كذبت قوم نوح وجل:  الرسل ؛ ألن تكذيب رسول واحد تكذيب جبميع الرسل ؛ أمل تقرأوا قول اهللا عز

(( كذبت قوم نوح وهل أحد من الرسل قبل نوح ؟ ال ، ما فيه رسول قبل نوح ومع ذلك قال:  المرسلين ))

ألنه إذا كذب بواحد من جنس فقد كذب باجلنس كله ؛ إذا آمنوا بعيسى فقد آمنوا جبميع الرسل ،  المرسلين ))

قالوا بألسنتهم آمنا  (( قالوا آمنا )).  آمنوا جبميع الرسل ومنهم حممد عليه الصالة والسالم ألن عيسى بشر به

(( قالوا ملن هللا أو لعيسى ؟ إذا كان عيسى هو الذي أمرهم سيقولون لعيسى آمنوا ،  (( واشهد بأننا مسلمون ))

فأقروا واستشهدوا وإذا أقر اإلنسان واستشهد صار استشهاده غريه مانعا له من اإلنكار واشهد بأننا مسلمون )) 

ن اإلنسان قد يقر بنفسه لكن إذا مل يكن عنده من يشهده عليه رمبا ينكر ؛ لكن هم أقروا فيما بعد ؛ أل

أي عيسى ؛ أما إذا   (( قالوا ))، استشهدوا من ؟ استشهدوا عيسى إذا كان املراد بقوله:  بألسنتهم واستشهدوا



أي منقادون هللا  بأننا مسلمون )) ((كان املراد أم قالوا هللا عزوجل فإن املستشهد هنا هو اهللا تبارك وتعاىل 

وناهي ، واعلم أن اإلسالم إذا أطلق مشل اإلميان واإلميان إذا  ، وال انقياد إال بإميان بأن اهللا تعاىل آمر عزوجل

أطلق مشل اإلسالم وإذا اجتمعا صار اإلسالم عالنية واإلميان سرا يعين اإلسالم األعمال الظاهرة من أقوال اللسان 

 (( إذ قال الحواريون ))  وارح واإلميان األعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وحبها ورجائها وغريها .وأفعال اجل

انظر إىل هذا اخلطاب  (( يا عيسى بن مريم ))يعين اذكر يا حممد إذ قال احلواريون املنتخبون من قوم عيسى : 

يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا (( اجلاف ، مل يقولوا: يا رسول اهللا أو يا نيب اهللا ؛ قالوا: 

هذا فيه إشكال عظيم على هذا ... ؛ ألن شكهم يف قدرة  )) هل يستطيع أن ينزل(( مائدة من السماء )) 

اهللا يستلزم الكفر ؛ فلهذا أشكل على أهل العلم كيف يقولون هذا وهم احلواريون ؟ فنقول يف اجلواب عن هذا: 

عة على اإلرادة ، وهذا سائق يف كالم العرب تقول لصاحبك: يا فالن هل تستطيع متشي إما أن حتمل االستطا

(( هل يستطيع معي إىل فالن سأزوره ، وأنت تعرف أنه يقدر ؛ لكن املراد هل تريد أن متشي معي ؛ فيكون 

مة لكن قد قدرة العاأي هل يريد وليس عندهم شك يف كونه قادرا عزوجل ؛ جواب آخر: هم مؤمنون ب ربك ))

حيصل عند اإلنسان شك يف قدرة خاصة كحال الرجل الذي قال ألهله وكان مسرفا على نفسه: إذا أنا مت 

فأحرقوين مث ذروين يف اليم ـ يعين يف البحر ـ فو اهللا لئن قدر اهللا علي ليعذبين عذابا ال يعذب أحدا من العاملني ) 

نه قادر لكن على سبيل العموم أما على هذا الفعل بعينه الرجل خائف أو ال ؟ خائف هللا ، وليس عنده شك بأ

فإنه يقول لعله إذا أحرق وذر يف اليم ال يقدر اهللا عليه ؛ فصار اجلواب على هذا من وجهني ؛ الوجه األول: أن 

تكون االستطاعة مبعىن اإلرادة ؛ الوجه الثاين: أن تكون عنده إميان بقدرة اهللا على كل شيء لكن التفصيل قد 

يرتدد اإلنسان يف حصوله وحيتاج إىل زيادة الطمأنينة ؛ انظر إىل زكريا وانظر إىل مرمي ملا بشره اهللا تعاىل بأنه 

كيف   (( أنى يكون لي غالم وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ))سيهبه ولدا ماذا قال ؟ قال: 

(( يعين ...  وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ))(( كذلك قال ربك هو علي هين يصري هذا ؟ قال اهللا له: 

  إذا قادر على أن خيلق ولدا؛ ومع هذا طلب آية على حتقق ما بشر به . خلقتك ولم تك شيئا ))

ليس من االستطاعة اليت هي ضد العجز بل هي من االستطاعة  (( هل يستطيع ))فيه رأي آخر ثالث يقول: 

ذا سألته أن ينزل علينا املائدة أو ال يطيع ؟ وهذا القول يرجع إىل املعىن اليت هي اإلطاعة يعين هل يطيعك ربك إ

فيكون االستطاعة هنا ليست األول وهو اإلرادة ؛ ألن اإلرادة مبعىن االنقياد ؛ فاملعىن هل إذا سألت ربك يطيعك 

اتقوا  ن كنتم مؤمنين ))(( قال اتقوا اهللا إ من الطوع والقدرة ولكن من باب اإلطاعة وهي االنقياد إذا سألته .

اهللا يعين امتنعوا عن هذا الطلب أو عن هذا السؤال الذي يتضمن الطب (( إن كنتم مؤمنني )) يعين مؤمنني 



بقدره راضني بقضائه إن أغناكم أغناكم وإن أعدمكم أعدمكم ألن املؤمن حقا واملتقي حقا يرضى بقضاء اهللا 

(( هل ؛ أما على قراءة  (( يستطيع ))العالية ؛ هذا على قراءة  وقدره وال يسأل أشياء تكون خارجة عن نطاق

فاملعىن: هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؛ فيكون االستطاعة هنا  تستطيع ربك ))

عائدة إىل من ؟ إىل عيسى يعين هل تستطيع أن تسأل اهللا أو تستحيي فال تسأل ؛ وعلى هذه القراءة ليس هناك 

(( أن ينزل علينا وقوله:  إشكال ـ و احلمد هللا ـ على القراءة األوىل عرفتم الوجوه اليت جياب ا عن اإلشكال .

املائدة تطلق أحيانا على الطعام ، واألصل أا تطلق على الكرسي الذي يكون عليه الطعام  مائدة من السماء ))

ـ واهللا أعلم ـ املراد األنواع مجيعا يعين كرسي طعام وهو خوان ، هذا األصل لكن قد تطلق على الطعام ؛ وهنا املراد 

يعين أخربوه بالسبب أم سألوا هذا السؤال  (( قالوا نريد ))  أي من فوق . (( من السماء ))وعليها الطعام ، 

ها إذا هم جياع ، هم جياع ؛ وهو يشبه من بعض الوجوه وإن كان أحسن من (( نريد أن نأكل منها ))العجيب 

 : (( أدع لنا ربك يخرج مما تنبت األرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ))ما قال قوم موسى له 

 (( تطمئن )) (( وتطمئن قلوبنا ))ثانيا:  (( نريد أن نأكل منها ))لكن هؤالء طلبوا شيئا ينزل من السماء 

كيف نعلم أن   أن قد صدقتنا ))(( ونعلم لث: تستقر وال يكون فيها قلق وال ريب ، هذا الغرض الثاين ؛ الثا

صدقتنا ؟ نعم هو قال هلم إين رسول اهللا فإن جاء بآيات بينة فقد صدقه وإن مل يأت فلم يصدقه ؛ لكن كيف 

، نزداد علما يقولون ونعلم أن قد صدقتنا وهم قد صدقوه ؟ هذا إشكال لكن اجلواب: إما أن املعىن: ونزداد علما 

والشك أنه كلما وجدت اآليات الدالة على صدق القائل ازداد علما بصدق القائل ؛ أو يكون أن قد صدقتنا ؛ 

، والعلم ال ينفي الشك والرتدد ؛ لكن أيهما أوىل اإلحسان م ظنا ونقول نعلم أي يزداد  بعضهم عنده تردد

أي أخربتنا بالصدق ؛ يقال (( ونعلم أن قد صدقتنا )) علما ؟ أو نقول لعل بعضهم عنده تردد ؟ األول أحسن 

(( ولقد صدقكم اهللا وعده إذ صدقة مبعىن أخربه بالصدق ؛ ويقال: صدقه مبعىن أتى مبا وعده به ، فقوله تعاىل: 

يعين تقتلونه ، مبعىن أتى مبا وعد به ؛ ويقال: صدقه ، إذا أخربه بالصدق وإن مل يأت ما  تحسونهم بإذنه ))

(( ونكون عليها من  ؛ ( صدقك وهو كذوب ) آله وسلم يف الشيطان:أخرب به كقوله صلى اهللا عليه و 

يف هذه اآليات   يعين نشهده بأعيننا من غري أن خنرب عنه ، وليس اخلرب كاملعينة . رابعالهذا أمر  الشاهدين ))

ني: وحي ووحي اهللا ينقسم إىل قسم (( إذ أوحيت ))فوائد؛ من فوائد اآليتني: إثبات وحي اهللا عزوجل ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أن  شرع ووحي إهلام ؛ فاألول يتعلق بالشرع والثاين يتعلق بالكون ؛ وقد مسعتم األمثلة يف التفسري .

(( يا أيها الذين آمنوا  عيسى عليه السالم له حواريون يعين أصحاب صفاء يف مودم ، اذكر آخر سورة الصف 

 صار اهللا ))ريين من أنصاري إلى اهللا قال الحواريون نحن أنبن مريم للحوا كونوا أنصار اهللا كما قال عيسى



هذه منقبة الشك للزبري لكن أبو بكر  ( إن لكل نبي حواري وحواريي الزبير بن العوام )وكما مسعتم احلديث: 

ال ومن فوائدها: أن اإلميان باهللا ال يتم إ ( لو كنت من أمتي خليال التخذت أبا بكر ) .رضي اهللا عنه قال له: 

( وقد بني النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن اإلميان هو: (( أن آمنوا بي وبرسولي )) باإلميان برسله ؛ كقوله: 

هذه األركان البد فيها البد منها يف  اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره )

ومن فوائدها: استجابة احلواريني ملا أوحي إليهم به ، حيث قالوا "  اإلميان فمن نقص منها واحدا مل يكن مؤمنا .

ومل يقل: بك ورسولك ؛ ألن  (( قالوا آمنا ))ومن فوائدها: جواز حذف املعلوم ؛ من أين ؟ من قوله:  آمنا " .

شروطا فقال هذا معلوم ؛ فاملطلق حيمل على املقيد إذا كان معلوما ؛ فإذا عقد اإلنسان عقدا وذكر عند اإلجياب 

اآلخر: قبلت أو قبلت البيت مثال ، قال: بعتك هذا البيت على أن أسكن فيه سنة ؛ فقال: فبعت البيت ؛هل 

ومن فوائدها:  يثبت الشرط ؟ نعم يثبت ألن قوله البيع يعين ذا الشرط وإن مل يذكر ألنه معلوم من السياق .

( اللهم إني ويف الدعاء املأثور:  د بأننا مسلمون ))(( اشهجواز استثبات الشيء باإلشهاد عليه ؛ لقوله: 

أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك ومالئكتك وأنبياءك وجميع خلقك بأنك أنت اهللا ال إله إال أنت وأن 

ومن فوائدها: أن  هذا من أذكار الصباح واملساء على اخلالف يف ثبوت احلديث . محمدا عبد ورسولك )

ومل يقولوا: مؤمنون ؛ قالوا مسلمون فدل هذا على  (( آمنا واشهد بأننا مسلمون ))ه: اإلميان هو اإلسالم ؛ لقول

أن اإلميان هو اإلسالم ؛ وقد ذهب إىل هذا مجاعة من أهل العلم وقالوا ال فرق بني اإلسالم واإلميان واستدلوا 

المؤمنين فما وجدنا فيها غير  (( فأخرجنا من كان فيها منذه اآلية واستدلوا أيضا بقول اهللا تبارك وتعاىل: 

؛ ولكن هذا القول على إطالقه فيه نظر ؛ والصواب أن اإلسالم إذا أفرد دخل فيه اإلميان بيت من المسلمين )) 

(( قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا وإذا ذكر مع اإلميان صار له معىن آخر ؛ ويدل هلذا التفصيل قوله تعاىل: 

يعين مل يدخل لكن قريبا يدخل يعين " ملا " تفيد النفي  دخل اإليمان في قلوبكم ))ولما يولكن قولوا أسلمنا 

إذا كيف خنرج هذه اآلية ؟ خنرجها أم مجعوا بني اإلميان  (( ولما يدخل اإليمان في قلوبكم ))مع قرب املنفي 

  ا انقيادا تاما بأوامر اهللا ورسوله .واإلسالم فيكون اإلميان يف القلوب واإلسالم يف اجلوارح يعين أم آمنوا وانقادو 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن احلواريني مع كوم خلصا  (( إذ قال الحواريون ... )) .مث قال اهللا عزوجل: 

فإن قال قائل: لعل شريعتهم تبيح هلم أن ينادوا  .(( يا عيسى بن مريم )) عندهم شيء من اجلفاء ؛ لقوهلم: 

(( ال تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا هذه الشريعة فقد قال اهللا تعاىل:  نبيهم بامسه خبالف

: وليكن ذلك لكن هل من األدب أن خياطبوا عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم بامسه مع أم  قلنا ؟ ))

 أن ينادوه بوصف النبوة يريدون أن يدعوا اهللا هلم حبصول هذه املائدة أو األليق ماداموا يريدون أن يسأل اهللا



والرسالة ألنه أنصب وأقرب إىل إجابته ؟ اجلواب الثاين الشك ؛ على كل حال هذا اخلطاب الشك أن فيه شيئا 

 ومن فوائدها: أن هؤالء احلواريون يريدون من اآليات ما ميأل بطوم ؛ الدليل ؟ أول ما بدءوا باألكل من اجلفاء .

ماذا فعلوا ؟  (( ادخلوا الباب سجدا ))ا بدءوا فيشبه قول اليهود ملا قيل هلم: أو م (( نريد أن نأكل منه ))

دخلوا على أستاههم على أدبارهم يقولون: حنطة ، أمروا أن يقولوا: حطة يعين احطت عنا ذنوبنا ؛ لكن قالوا ال 

إخوان األصل واحد كلهم نريد شيئا ثانيا وهو ؟ مأل البطن ، حنطة ؛ هذا هؤالء يشبه هؤالء ؛ واألصل واحد يا 

   من بين إسرائيل فال عجب أن يكون سؤاهلم متقاربا .

وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

قال اتقوا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مآئدة من المساء 

اهللا إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من 

ئدة من السماء تكون لنا عيدا ألولنا وآخرنا وآية آالشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا م

من يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا ال أعذبه منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال اهللا إني منزلها عليكم ف

   . أحدا من العالمين ))

  

وسبق تفسريه ؛ وهل  (( وإذ أوحيت إلى الحواريين ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  هذا وحي إىل احلواريني أم ماذا ؟

  ثاين: مبعىن اإلهلام .فيه قوالن ؛ أحدمها أنه وحي إليهم بواسطة نبيهم عيسى ؛ ال

  أيهما أرجح ؟ ... ؛ فأضاف اهللا إىل عيسى وحيا شرعيا وأوحى إليهم وحيا قدريا .

   ما معىن احلواريون ؟ اخللص من أصحابه .

 (( هل تستطيع ربك ))، و  (( هل يستطيع ربك )) قوله تعاىل: (( هل يستطيع ربك )) فيها قراءتان قلهما ؟

.  

ها إشكال ما هو ؟ إن هذا ... ؛ ما هو اجلواب عن ذلك ؟ ... ؛ ما نقول: هل تستطيع على القراءة األوىل في

أن متشي معي ، أن تذهب معي ، االستطاعة مبعىن القدرة ؛ وجه آخر ؟ يعين عندهم إميان على القدرة العامة 

يطيعك ربك ؛  يعين هل (( هل يستطيع ربك ))لكن القدرة على شيء معني ؛ طيب هذا وجه ؛ الثاين ؟ معىن 

(( هل يستطيع يقولون ليس مبعىن القدرة بل مبعىن اإلطاعة ؛ يعين ؟ يعين إذا سألته: هل تستطيع سؤاله ؛ يعين 

  يعين هل جيب ، هذا اخلالصة هل جييب ربك ؛ من اإلطاعة مبعىن االنقياد .    ربك ))



؟ يعين هل تستطيع أن تسأل ربك ؛ ؟ ال إشكال ؛ ال إشكال أيش املعىن  (( هل يستطيع ربك ))على قراءة 

   وعلى هذا فال إشكال .

  

من فوائد هذه اآلية: أن وقوع الشيء  . (( قالوا نريد أن نأكل منها ... ))فوائد املستنبطة من قوله تعاىل: 

وهلذا أمثلة  ( ليس الخبر كالمعاينة )يعطي يقينا أكثر من خربه ؛ ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

( رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ومنها قول ابراهيم عليه الصالة والسالم: 

ومن فوائدها: أن آيات األنبياء يزداد ا تصديقهم  . (( وتطمئن قلوبنا ))نأخذ هذا من قوله:  ليطمئن قلبي )

(( : ثبوت اخلرب بالتواتر وكثرة املخربين ؛ لقوله:  ومنها .أي أخربتنا بالصدق  (( ونعلم أن صدقتنا ))؛ لقوله: 

وميكن أن يستدل ذا أيضا على أن الصحابة رضي اهللا عنهم قوهلم حق وحجة  ونكون عليها من الشاهدين ))

((   ألم شاهدوا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وشاهدوا آياته وأيقنوا ا أكثر منهم وفهموها أكثر من غريهم .

هو أن "  (( اللهم ربنا ))اإلعراب يف قوله:  قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ))

اهللا " منادى مبين على الضم يف حمل نصب ، و" رب " بدل أو عطف بيان وإن شئت فاجعله صفة نعتا ؛ 

(( خرب  (( عيدا ))و (( مائدة ))صفة لـاجلملة  (( تكون لنا عيدا ))ولكنه صار منصوبا ألنه مضاف ؛ وقوله: 

بدل لقوله" لنا " لكنه بإعادة حرف اجلر ... لكنه بإعادة  (( ألولنا وآخرنا ))وامسها مسترت ؛ وقوله:  تكون ))

 (( وآية؛ وقوله:  (( ألولنا وآخرنا ))العامل ؛ ألن قوله " لنا " يشمل األول واآلخر لكن هي تفسري يف قوله: 

اجلملة تدل على أن اهللا تبارك وتعاىل (( وأنت خير الرازقين )) ؛ وقوله:  (( عيدا ))ة على معطوف )) منك

فعل أمر ؛ لكن هل يقال يف األمر املوجه إىل اهللا إنه فعل أمر ؟ ال يقال  (( رزقنا ))موصوف ذا الوصف ؛ 

قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل ((  تأدبا مع اهللا ؛ ولكنه يقال فعل طلب أو فعل السؤال أو ما أشبه ذلك .

وجل أن ينزل  يعين قال عيسى بن مرمي مستجيبا لطلب هؤالء احلواريني سائال هللا عز علينا مائدة من السماء ))

حيتمل أن تكون العلو أو تكون السماء ... وهي السقف احملفوظ ،   (( السماء ))عليه مائدة من السماء ؛ و

أي نتذكرها كلما جاء وقتها ؛ ألن العيد اسم ملا يعود ويتكرر ؛ ومنها األعياد  )) (( تكون لنا عيدا كما سبق .

 الشرعية وهي: عيد الفطر ، وعيد األضحى ، وعيد األسبوع . 

 



أي نتذكرها كلما جاء وقتها ؛ ألن العيد اسم ملا يعود ويتكرر ؛ ومنها األعياد الشرعية  (( تكون لنا عيدا ))

أوهلم الذين كانوا يف عهد  (( ألولنا وآخرنا ))وقوله: , وهي: عيد الفطر ، وعيد األضحى ، وعيد األسبوع 

أي عالمة على قدرتك وعلى مسعك وعلمك وآية  (( وآية منك ))عيسى ، وآخرهم الذين كانوا من بعده ؛ 

(( على صدق عيسى عليه الصالة والسالم ألن هؤالء طلبوا اآلية ليعلموا أن عيسى عليه السالم قد صدقهم ؛ 

  أي أعطوهم منه . (( فارزقوهم منه ))أي أعطنا ألن الرزق مبعىن العطاء ، ومنه قوله تبارك وتعاىل:  وارزقنا ))

 يعين أخريهم من جهة الكم والكيف فال أحد أكرم من اهللا وال أحد أجود من اهللا عز رازقين ))(( وأنت خير ال

يف هذه اآلية فوائد ؛ منها: أن األنبياء عليهم الصالة والسالم ال يستطيعون أن يأتوا بكل ما يطلب   وجل .

ا: أنه ينبغي لإلنسان يف حال الدعاء ومن فوائده منهم ، وأم كغريهم مفتقرون إىل اهللا يسألونه ويلجئون إليه .

ألن هذا نوع من التوسل يتوسل اإلنسان  (( اللهم ربنا ))أن يذكر هذين املعنيني: األلوهية والربوبية ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أن عيسى عليه السالم والصالة أجاب احلواريني على وجه األمانة  وجل وربوبيته . بألوهيته اهللا عز

(( هل يستطيع ربك أن ينزل علينا كما قالوا هم   (( ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ))قال: التام ؛ ألنه 

فإذا  ومن فوائدها: أن هذه املائدة تكون عيدا للنصارى كلما جاء زمنها فهو عيد هلم . . مائدة من السماء ))

ا ؟ فاجلواب: ال ؛ ألن هذه األشياء قال قائل: هل هذا يقتضي أن نقول كلما مر وقت املناسبات فإننا جنعله عيد

ومن فوائدها:  ليس فيها قياس وهي كانت عيدا بطلب من ؟ بطلب نبيهم ، بطلب نبيهم عليه الصالة والسالم .

ووجه هذا أنه مل حيدث أن  (( وآية لهم ))أن ما جاء على خالف املعمول وكان خارقا للعادة فهو آية ؛ لقوله: 

يانا يشاهد الناس ؛ فيكون نزوهلا والسيما أنه بطلب بعد اقرتاح يكون نزوهلا آية ودليال املائدة تنزل من السماء ع

ومن فوائدها: أن عيسى بن مرمي مفتقر إىل اهللا تعاىل إىل عطائه ؛ وينبين على  على صدق من تكلم بالرسالة .

 خري الرازقني ؛ وهذا فرد من ومن فوائدها: أن اهللا تبارك وتعاىل هذه الفائدة بطالن دعوى النصارى أنه إله .

ومن فوائدها:  فكل وصف الكمال فلله منه األعلى . (( وهللا المثل األعلى ))قاعدة عامة وهي قول اهللا تعاىل: 

ألن الرزق مبعىن العطاء ؛ لكن الرزق  إطالق الرزق على غري اهللا مبعىن أنه يصح أن نصف غري اهللا بأنه رازق ؛

(( منزلها عليكم يف قراءة:  (( إني منزلها عليكم ))قال اهللا تعاىل:   األكمل واألوىف هو رزق اهللا تبارك وتعاىل .

أي بعد إنزاهلا ؛ وبنيت " بعد " على الضم ألنه حذف املضاف إليه ونوي معناه ؛  )) (( فمن يكفر بعد ))

ف املضاف ونوي معناه بين على الضم ؛ وإذا حذف ونوي لفظه أعرب لكن بدون تنوين ؛ وقبل وبعد إذا حذ

هنا حذف  (( هللا األمر من قبل ومن بعد ))وإذا حذف ومل ينو لفظه أعرب ولكن بتنوين ؛ فمثال إذا قلت: 

  املضاف إليه ونوي معناه ؛ ويف قول الشاعر:



  أكاد أغص بماء الفرات   فصاغ لي الشراب وكنت قبال                    

هذا مل ينوى ال لفظه وال معىن ؛ وإذا قلت: سأزورك من قبل ومن بعد جميء فالن ، األوىل حذف املضاف إليه 

ونوي لفظه والثاين وجد املضاف إليه ؛ فصار إما أن حيذف املضاف إليه وإما أن ينوي يف " قبل " و " بعد " 

معربان بال تنوين ؛ وإن حذف ونوي لفظه فهما معربان بال تنوين أيضا ؛  وأخواما ؛ إن وجد املضاف إليه فهما

وإن حذف ونوي معناه فهما مبنيان على الضم ؛ وإن حذف ومل ينوى لفظه وال معناه فهما معربان منونان ؛ 

معناه من أي األحوال ؟ حذف املضاف إليه ونوي  (( فمن يكفر بعد ))فاألحوال إذا أربعة ؛ يقول اهللا عزوجل: 

وإمنا ارتبطت بالفاء يعين  (( فمن يكفر ))الفاء رابطة للجواب ، جواب الشرط يف قوله:  (( فإني أعذبه )) .

فيها قراءتان:  (( فإني ))اجلملة امسية ، وكلما وقعت مجلة الشرط امسية وجب قرا بالفاء أو بإحدى الفجائية ؛ 

مبنية على السكون وأما على الفتح فهي مبنية على الفتح ألن فأما على السكون فالياء  (( فإني )) (( فإني ))

ـ وأعين بذلك اهلاء ـ يعود إىل  (( ال أعذبه ))الضمري يعود لقوله:  (( أعذبه عذابا ال أعذبه ))الضمري متكلم 

نصبت هذا  (( أحدا من العالمين )) (( أعذب ))أيش ؟ إىل العذاب يعين ال أعذبه أحدا مثل هذا العذاب 

(( عولني ، هل أصلهما املبتداء واخلرب أو ال ؟ ال ؛ ألنك لو حذفت العامل وجعلت ضمري املفعول به يف مف

نبدأ  جعلته ضمري الرفع مل يصح ، لو قلت هو أحد ما صح ؛ ألن الضمري يعود على العذاب . ألعذبه ))

فهل هذا للحال أو  (( منزلها ))راءة: ويف ق (( قال اهللا إني منزلها عليكم ))وجل:  تفسري اآلية : يقول اهللا عز

هو وعد لكن مل يتحقق ألن اهللا تعاىل اشرتط شرطا  للمستقبل ؟ يعين هل إن اهللا عزوجل وعد بإنزاهلا وأنزهلا ؟ أو

مل يلتزمه بنو إسرائيل ؟ يف ذلك قوالن للعلماء ؛ فمنهم من قال: إن اهللا أنزله ؛ ألن وعده حق وهو ال خيلف 

مث توعد من كفر بعد إنزال هذه اآلية  (( منزلها عليكم ))أو  (( إني منزلها عليكم ))ل اهللا تعاىل: امليعاد وقد قا

وملا رأوا هذا  (( فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه ... ))؛ وقال بعضهم: إنه مل ينزهلا ؛ ألن اهللا اشرتط قال: 

الشرط الثقيل الذي يصعب أن حيقق عدلوا عن طلبهم فلم تنزل املائدة ؛ وهؤالء أيدوا رأيهم بأن النصارى ال 

يعرفون عن هذه املائدة شيئا يف كتبهم وقالوا إا لو نزلت لكانت عيدا ألوهلم وآخرهم كما قال لعيسى عليه 

ه املائدة علمنا أم مل يقبلوا الشرط الذي اشرتطه اهللا فلم ينزهلا اهللا الصالة والسالم ، وملا مل يكن عندهم علم ذ

عزوجل ؛ واآلية يف احلقيقة حمتملة يعين ال يستطيع اإلنسان جيزم ذا وال هذا ؛ فإن قال قائل: ملاذا مل جنزم بأا 

سي وترك من دين النصارى مل تنزل ألا مل توجد يف كتبهم ؟ فاجلواب عن هذا سهل: أنه ال عدل من مجلة ما ن

فلم يكن عندهم علم منها ، واهللا أعلم أنزلت أم مل تنزل ومىت احتملت اآلية معنيني على السواء وال مرجح فإن  

كان ال يتنافيان محلت عليهما مجيعا وإن كانا يتنافيان فالتوقف ؛ وهنا فيما أرى أن اآلية حمتملة هل نزلت أم مل 



ومن فوائدها: أن   . (( قال اهللا إني منزلها عليكم ))؛ لقوله:  الكالم هللا عزوجل ومن فوائدها: إثبات تنزل .

  كالم اهللا تبارك وتعاىل حبرف وصوت ؛ ألنه تعاىل قال قوال وصل إليهم ؛ وال ميكن أن يصل إليهم إال بصوت .

وهذه  ليكم فمن يكفر ))(( إني منزلها عومن فوائدها: أن كالم اهللا حبرف بل حبروف متتابعة ؛ ألن اهللا قال: 

ومنها: إثبات أفعال اهللا االختيارية ، مبعىن أن اهللا عزوجل يفعل ما شاء اختيارا  حروف متتابعة ال إشكال فيه .

بال مكره ؛ ألن هذا الكالم املرتب باحلروف أفعال أو غري أفعال ؟ هو فعل وقول ومن جهة إحداثه فعل ، ومن 

: خطر طلب اآليات من األمم ، وإنه إذا جاءت اآليات املطلوبة فقد عرضوا ومن فوائدها جهة أنه كالم قول .

أنفسهم للهالك ؛ وقد ذكر أهل العلم رمحهم اهللا أنه مىت طلبت األمة آية معينة وحصلت هلم حق عليهم العذاب 

اهللا عليه وآله فإن قال قائل: هذه القاعدة تنتقض مبا تواتر عن انشقاق القمر أن قريشا طلبوا من النيب صلى  .

وسلم آية فأراهم انشقاق القمر ؟ فاجلواب عن هذا أن قريشا مل يطلبوا آية معينة وإمنا طلبوا آية فقط والنيب صلى 

ومن فوائدها: إثبات أن العذاب له أعلى وله أدىن ؛  اهللا عليه وآله وسلم هو الذي عينه وأرهم انشقاق القمر .

فهذا دليل على أن العذاب يتفاوت من شخص  به أحدا من العالمين ))(( فإني أعذبه عذابا ال أعذلقوله: 

آلخر ؛ وتفاوت العذاب أسبابه كثرية ؛ منها: قلة الداعي إىل الذنب ؛ فإن قلة الداعي إىل الذنب توجب شدة 

ة وال ينظر ( ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيمالعقوبة عليه ، وانظر إىل قول النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: 

ال يبيع إال ف ةبضاعله زان ، وعائل مستكبر ، ورجل جعل اهللا أشيمط إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم 

يعين رجال مشطه الشيب وهذا يدل على  " زان مطشي" أو ،الشاهد األول والثاين  ) هوال يشتري إال بيمين هبيمين

؛ ألن  ضعف قوته يف طلب النكاح وصغره بقوله " أشيمط " حتقريا له ؛ إذا زنا الشيخ أعظم عقوبة من الشاب

وقدره فكيف  " عائل مستكرب " عائل أي فقري ، مستكرب ؛ الفقري جيب أن يعرف نفسه الداعي بالشيخ أقل .

(( كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه وجل:  هون بالشك ومتوقع كما قال عز؛ االستكبار من الغين أ يستكرب

أي استغين عن غريه ؛ و هذا عائل فيستكرب ؛ فلذلك اشتدت عقوبته ؛ فكلما قوي السبب يف طلب  استغنى ))

ال املعصية صارت العقوبة عليها أهون وكلما ضعفت الطلب صارت العقوبة عليها أشد ؛ هنا بني اهللا عزوجل أنه 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن كفر من رأوا اآليات ليس ككفر من مل يروه ؛ أيهما  يعذبه أحدا يف العاملني .

أعظم ؟ األول من رأى اآليات ؛ ألن من رأى اآليات فقد رآها علم اليقني بل عني اليقني ، ومن نقلت إليه فقد 

قال اهللا   . (( فإني أعذبه ))وفيها:  ني منزلها عليكم ))(( إيف اآلية قراءة:  علمها علم اليقني أي بواسطة .

مقول  (( وإذ قال اهللا يا عيسى بن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا ))وجل:  عز

إذا فاجلملة يف حمل نصب ، واعلم أن مقول القول ال يكون إال مجلة إال إذا  (( ءأنت قلت ))القول هو قوله: 



؛ نوضح: أين اجلملة  رى الظن ، إذ أجري جمرى الظن فإنه قد يسلط على املفرد وإال فال يكون إال مجلةأجري جم

مبد   ))آأنت  ((قراءتان:  ))ءأنت  ((يف  (( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا ))هنا ؟ 

 (( أمي ))و (( أمي ))فيها قراءتان:  ))(( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي  ))أأنت  (( اهلمزة الثانية وبالقصر

(( إلهين من والثاين قوله:  (( اتخذوني ))واختذ تنصب مفعولني ؛ األول فيها من هذه اآلية هو الياء يف قوله: 

أي تنزيها لك ؛ فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل واجب احلذف ؛  (( سبحانك ))قال:  دون اهللا ))

سبحانه " أبدا ؛ وإمنا قلنا إنه مفعول مطلق ألن املصدر تسبيح وكل لفظ يكون مبعىن  وهلذا ال جتد الفعل مع "

(( سبحانك ما يكون لي أن  املصدر ولكنه ال يشتمل على حروفه يسمى مفعوال مطلقا ويسمى اسم مصدر .

شيء يف القرآن حرف جر زائد ومعىن زائد أي إعرابا إذ ال  (( بحق ))الباء يف قوله:  )) أقول ما ليس لي بحق

(( ؟  (( بحق ))زائد معىن أبدا ؛ ولكنها زائدة إعرابا وأما معىن فإن هلا معىن عظيما وهو التوكيد ؛ كيف نعرب 

منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال احملل حبرف جر  (( ليس ))خرب  بحق ))

غال احملل حبركة حرف اجلر الزائد ؛ أين اسم ليس ؟ مسترت ؟ زائد ؛ فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشت

والتاء فاعل بل التاء اسم   (( كنت ))هذه مجلة شرطية ، فعل الشرط  (( إن قلته فقد علمته ))ماذا ؟ يعود على 

(( تعلم ما في نفسي مث قال:  جواب الشرط ؛ واقرتنت بالفاء ألن اجلزاء صدر بقد . (( فقد علمته ))كان و

اجلملة استئنافية تفيد عموم علم اهللا  (( إنك أنت عالم الغيوب ))اإلعراب واضح  ال أعلم ما في نفسك ))و 

يعين اذكر يا حممد هلؤالء القوم ، هذا  )) (( وإذ قال اهللا يا عيسى بن مريم قول اهللا تبارك وتعاىل:  وجل . عز

وهذا القول يكون  (( يا عيسى بن مريم )) الذي صدر من عيسى عليه الصالة والسالم بل من اهللا إىل عيسى

االستفهام الشك أنه ال يراد به إلهين من دون اهللا ))  (( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمييوم القيمة 

كن املراد به التوبيخ ، توبيخ من ؟ توبيخ من قالوا إن عيسى وأمه إالهان ؛ وهو االستعالم ألنه تعاىل يعلم ؛ ول

هي مل تفعل شيئا ولكنها تسأل توبيخا ملن فعل  (( وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قلت ))نظري قول اهللا تعاىل: 

إهلني من دون اهللا ؛  االستفهام هنا للتوبيخ ، توبيخ من ؟ من جعلوا عيسى وأمه (( أأنت قلت للناس ))؛ فهنا 

يقول علماء البالغة هناك فرق بني أن تقول: أأنت قلت ، وبني أن تقول: أقلت ؛  (( أأنت قلت للناس ))و

قالوا إنه إذا وقع املستفهم عنه بعد مهزة االستفهام مصدرا باسم فاملطلوب به التعليل ، تعليل الفاعل ؛ وإذا جاء 

ل الفعل احلادث ؛ إذا قلت: أقام زيد ، تستفهم عن أيش ؟ عن فعل حدث الفعل بعد اهلمزة فاملقصود به تعلي

تعيني أيش ؟ الفاعل  (( أأنت قلت للناس ))يعين هل قائم أو قاعد ؛ وقلت: أزيد القائم ؟ تعيني الفاعل ؛ فهنا 

(( من : أي معبودين ؛ وقوله إلهين من دون اهللا )) (( وأميأي اجعلوين  (( أأنت قلت للناس اتخذوني ))؛ 



أي تنزيها لك  (( سبحانك ))أي من سوى اهللا عزوجل ؛ كان جواب عيسى عليه الصالة والسالم:  دون اهللا ))

، أنزه عما ال يليق بك وال يليق باهللا أن يكون له شريك يف العبادة كما أن ليس له شريك يف امللك ؛ واعلم أن 

الثاين: مشاة املخلوقني ، ومشاة املخلوقني وإن كانت تنزيه اهللا عزوجل يكون عن شيئني ؛ األول: النقص ، و 

أي ال  (( ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق )) (( ما يكون لي ))نقصا لكن ينبغي أن ينص عليه بعينه ؛ 

ألنه ليس  بحق )) (( ما ليس لييعين للناس  (( أن أقول ))ميكن ؛ فنفي الكون مبثل هذا يعين أنه مستحيل ؛ 

ى أن يقول للناس اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا بل إن رسالته إمنا كانت من أجل النهي عن من حق عيس

و هذه اجلملة تدل على أن عيسى عليه  (( إن كنت قلته فقد علمته ))الشرك وإخالص العبادة هللا وحده 

 يف الفوائد ـ أن هذا الصالة والسالم يعلم أنه لو صدر منه ذلك لعلمه اهللا وهو حق وهو ـ سيأيت إن شاء اهللا

مل ميكنه هذه اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا " لعلمه اهللا و " تنديد بالذين يعبدون عيسى بأنه لو قال للناس 

النفس هنا مبعىن الذات يعين أن ما يف نفسي  (( تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك ))الدعوة ؛ وقوله: 

تعلمه وما يف نفسك ال أعلمه ؛ والفرق ظاهر ألن اهللا هو اخلالق وعيسى خملوق واخلالق يعلم خملوقه واملخلوق ال 

  . (( أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ))يعلم عن خالقه إال ما أخربه به ، وإىل هذا يشري قوله تعاىل: 

   هذه مجلة استئنافية توكيد ملضمون ما سبق . عالم الغيوب )) (( إنك أنت

أال يكون ذلك باعتبار زمام دون بقية  (( فإني أعذبه ال أعذب أحدا من العالمين ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  العاملني ؟

التي أنعمت  (( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتيإذا دل دليل على هذا فال بأس ، مثل قوله تعاىل:  الشيخ :

   أما إذا مل يدل عليه الدليل فاألصل العموم . عليكم وأني فضلتكم على العالمين ))

  ؟ (( أنزل علينا مائدة من السماء ))عن قوله تعاىل:  السائل :

   ؟رسالة حممد أعندك شك يف  الشيخ :

  ال ؛  السائل :

   مائدة األرض . كاليتما عندك شك ؛ لكن إذا جئت فقل اللهم ارزقين مائدة   الشيخ :

  منه حىت يري الناس صدق دعوته ؟  "كرامات   "لو أن داعية سأل اهللا تعاىل آيات  السائل :

هذه ال ينبغي إال يف مقام التحدي ، يف مقام التحدي ال بأس كما يذكر عن خالد بن الوليد رضي اهللا  الشيخ :

تستعجل اآليات حىت تتم دعوم قد يكون عزوجل  عنه أنه أكل السم ؛ لكن بغري حتدي ال ينبغي ؛ واصرب ال



أخر اآليات الدالة على صدقك وهي الكرامات ألن اآليات لألولياء من الكرامات قد يكون لرفعة درجاتك 

   وصربك ؛ أما يف مقام التحدي فنعم .

  عن تنزيه اهللا تعاىل ؟ السائل :

لئال يظن ظان أن الكمال الذي يف اخلالق يكون مثل الكمال الذي يف املخلوق ، واملخلوق مهما كان  الشيخ :

   ه خملوق ال نستغينأنناقص فالبد أن نقول 

  هل املائدة اليت سأهلا احلواريون أنزهلا اهللا تعاىل عليهم ؟ السائل :

تب النصارى ومل يعرفوها وعيسى سأل اهللا أن نعم هذا مما يرجح أا نزلت ؛ لكن كوا مل تذكر يف ك الشيخ :

تكون عيدا ألوهلم وآخرهم يشكل على هذا ، وليس ذاك اإلشكال البعيد ألنه قبل قال إن اهللا تعاىل مل جيب 

   عيسى على كل ما سأل وتكون عيدا ألوهلم وآخرهم .

  بين إسرائيل وأن فيها حوتا كبريا ؟ هل صحيح ما ذكره ابن كثري عن املائدة اليت أنزهلا اهللا تعاىل على السائل :

  ال، هذه من اإلسرائيليات ، هذه من اإلسرائيليات اليت لو أن ابن كثري رمحه اهللا تركها لكان أحسن . الشيخ :

   أليست هذه من كتبهم دلت عليها ؟ السائل :

   اإلجنيل الذي موجود بأيديهم ليس فيه هذا . الشيخ :

  نريد مثاال على املستحيل كونا ؟  السائل :

  مثل أن يسأل اهللا تعاىل أن جيعله مغريا للخلق ألن هذا مستحيل ؛ ألنه ال ميلك التغيري إال اهللا عزوجل . الشيخ :

  أي نعم هذه كذلك إذا نظرنا إىل قدرة اإلنسان ؛ أما إذا كان بإذن اهللا فاهللا على كل شيء قدير .

   أن يقول: اللهم اجعلين نبيا ، هذا ال ميكن .ال ، أو شرعا مثل  الشيخ :

  ما معاين ورود لفظ " النفس " يف القرآن ؟  السائل :

: (( وقال (( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس ))يف قوله تعاىل:  الشيخ :

   فالنفس يف معناها تأيت . النفس بالنفس ))

ن بعض ألم أضل الناس دينا والنصارى .اآل النصارى يقول إن مرمي بغية ؟هل صحيح أن بعض  السائل :

  ؛ وهم ينقسمون إىل أقسام بعضهم يقول إن مرمي كانت بغية ؟ النصارى يقول إن مرمي زنت

   ال، هذا اليهود ، النصارى ما يقولون هذا إمنا قال هذا اليهود . الشيخ :

  ل ؟سؤال عن حتريف التوراة واإلجني السائل :



ال حىت األحبار، والنصارى ، حىت النصارى حرفوا ؛ اآلن األناجيل ما قرأا لكن األناجيل يقولون فيها  الشيخ :

   اختالف كثريا كل يدعي أن هذا اإلجنيل الذي نزل على عيسى .

ت قلت للناس (( وإذ قال اهللا يا عيسى بن مريم أأنأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ؛ 

اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد 

علمته تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك إنك أنت عالم الغيوب ما قلت لهم إال ما أمرتني به أن 

تني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على  اعبدوا اهللا ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفي

أعوذ باهللا من  . كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ))

(( وإذ قال اهللا يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

(( وإذ قال   ما الذي سبق لنا يف هذه اآلية تفسري أو فوائد ؟ تفسري ، نأخذ الفوائد . إلهين من دون اهللا ))

ويف القرآن إثبات القول  (( إن قال اهللا ))يف هذه اآلية الكرمية: إثبات القول هللا  اهللا يا عيسى بن مريم ... ))

 يتكلم بكالم حقيقة حبرف وصوت ، وإثبات الكالم وإثبات النداء وإثبات املناجاة ، وكل هذا يدل على أن اهللا

ويف هذه اآلية  وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة وهو الذي نعتقده وندين اهللا به وهو الواجب على كل مؤمن .

من الفوائد: أن قول اهللا حبرف وصوت ؛ أما كونه حبرف فألن الكلمات اليت جاءت بعد القول حروف ؛ وأما  

ب به عيسى وعيسى يرد عليه مما يدل على أنه كالم مسموع فهو بصوت ، كونه بصوت فألن اهللا تعاىل خياط

 (( أأنت قلت للناس ))ومن فوائدها: توبيخ الذين اختذوا عيسى إهلا وأمه ؛ لقوله:  هاتان فائدتان عظيمتان .

الرسل عليهم  ومن فوائدها: بعد ألنه سبق أن املراد من هذا االستفهام هو توبيخ الذين اختذوا عيسى وأمه إهلني .

وهذا أمر مسلم  (( سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ))الصالة والسالم عن الشرك ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: تنزيه اهللا تبارك وتعاىل أن يكون له شريك؛ لقوله:  ألن أصل بعثة الرسل من أجل حتقيق التوحيد .

عن كل ما ال يليق بك ، واملقام اآلن باختاذ شريك فيكون ألننا قلنا سبحانك مبعىن تنزيها لك  (( سبحانك ))

(( ما املعىن: تنزيه اهللا عن كل شريك . ومن فوائدها: اعرتاف عيسى عليه الصالة والسالم مبا ال يستحق ؛ لقوله: 

له  وهكذا إخوانه من الرسل ، فإن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ملا قال يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ))

رجل: ما شاء اهللا وشئت ، قال له: أجعلتين هللا نداء ؟ بل ما شاء اهللا وحده ) فكل الرسل يعرفون قدر أنفسهم 

 (( ما ليس لي بحق ))أن األلوهية حق خاص هللا ؛ لقوله:  ومن فوائدها: . ونهفال ميكن أن يقروا ما ال يستحق

من دوم من باب أوىل ؛ فال أحد يستحق أن يكون وإذا كان الرسل بل خالصة الرسل ليس هلم يف األلوهية ف

: أن اهللا سبحانه تعاىل يعلم ما يصدر من  ومن فوائدها وجل . إهلا وال أحد يستحق أن نعبده من دون اهللا عز



ومن فوائدها: تأدب الرسول عليهم الصالة والسالم  .(( إن كنت قلته فقد علمته )) اإلنسان من قول ؛ لقوله: 

وإذا كنت علمته فإنه صادر عن علم من عندك يا  (( إن كنت قلته فقد علمته ))وعال ؛ لقوله: مع رم جل 

ومن فوائدها: إطالق النفس على الذات ؛ بل إن بعض العلماء يقول إن  رب وعن قضاء وقدر وال خيفى عليك .

(( والسماء ال عزوجل: إطالق الذات على النفس غلط وأن أصل الذات مبعىن صاحبة فال تقال إال مضاد كما ق

أي صاحبة الربوج ، وأن إطالق الذات على النفس من الكلمات احملدثة ؛ وقد صرح ذا شيخ  ذات البروج ))

اإلسالم رمحه اهللا وقال إنه ليس من كالم العرب العرباء ـ أي إطالق الذات على النفس ـ وإمنا يعرب عن الذات 

ه ؛ ولكن االصطالح شيء آخر واللغة العربية الفصحة شيء آخر؛ بالنفس يعين مبعىن أن ذات الرجل هي نفس

يعين ما يف ذاتك وال أعلم ما يف ذاتك ؛ وليست  (( تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك ))إذا قوله: 

النفس شيئا زائدا على الذات يعين ليس كالعلم والقدرة والسمع والبصر وما أشبه ذلك ؛ وقول بعض أهل العلم: 

من باب التجاوز وإال فإن نفس  (( تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك ))ت اهللا لنفسه نفسا فقال: أثب

(( تعلم ما في نفسك ومن فوائدها: إثبات علم اهللا مبا يف نفس اإلنسان ؛ لقوله:  وجل . اهللا هو ذات اهللا عز

فاهللا عزوجل يعلم ما يف قلبك ،  نفسه ))(( ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به وهذا كقوله تعاىل:  ))

ومن هناك نأخذ فائدة ثانية وهي: وجوب اخلشوع يف  وجل . احذر أن يكون يف قلبك ما خيالف أمر اهللا عز

فقد أعرضت عن اهللا عزوجل ؛ هكذا قرره بعض الصالة بالصالة ؛ ألنك إذا غفلت وذكرت يف غري ما يتعلق 

أهل العلم ؛ لكن يف مسألة وجوب اخلشوع يف الصالة فيها نظر ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أخرب أنه 

إذا أقيمت الصالة وىل الشيطان وله ضراط فإذا انتهت اإلقامة جاء إىل املصلي وجعل حيدثه حىت يقول اذكر كذا 

ال يدري كم صلى ثالثا أم أربعا ) وقد يقال: إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أخرب عن الواقع يف يوم كذا ، ف

وال يلزم من اإلخبار عن الواقع أن يكون الواقع جائزا كما أخرب أننا نركب سنن من كان قبلنا اليهود والنصارى 

ني أن ئل للضاحيذا وحدها ومع ذلك ال ومع ذلك ال حيل لنا هذا ، وكما أخرب أن الضئينة تذهب من كذا إىل ك

؛ لكن الذي يظهر يل أن إجياب اخلشوع يف الصالة فيه مشقة يعين كون اإلنسان ما يهوجس تسافر بال حمرم

ومن فوائدها: أننا ال نعلم ما عند اهللا عزوجل ؛ فال نعلم ما يف  بشيء وال يوسوس بشيء فيه مشقة شديدة .

وال نعلم عن إرادة اهللا إال بوقوع املراد ؛ واضح ؟ يعين حنن ال نعلم أن اهللا أراد أن نفسه مما يقدره جل وعال ويريد 

متطر حىت ينزل املطر وال نعلم أن اهللا تعاىل قضى حبروب تقع بني الناس إال إذا وقعت فإذا وقعت علمنا أن اهللا 

(( إنك رك وتعاىل يف الغيب ؛ لقوله: ومن فوائدها: إثبات علم اهللا تبا أرادها إذ ال ميكن يف ملكه ما ال يريد .

أي أنك موصوف ذا وليس املراد الكثرة بل املراد املبالغة يف (( عالم الغيوب )) ومعىن  أنت عالم الغيوب ))



 حق هذا الوصف بقطع النظر عن أفراده ألا ال حتصى ؛ وقد ذكر بعض العلماء أنه كلما جاء بصيغة مبالغة يف

ومن فوائدها: أن من  ؛ لكن من تأمل وجد أنه يأيت هلذا وهذا . رة ولكن معناه الكمالاهللا فليس معناه الكث

 (( إنك أنت عالم الغيوب ))ادعى علم الغيب فقد ادعى أنه شريك هللا ؛ وجه الداللة أنه أتى بضمري الفصل 

غيب نوعان: غيب ضمري الفصل يدل على أيش ؟ على احلصر ، يعين أنت ال غريك عالم الغيوب ؛ وليعلم أن ال

نسيب وغيب مطلق ؛ فما هو الغيب الذي اختص اهللا به ؟ الغيب املطلق ؛ وأما الغيب النسيب الذي يعلمه فالن 

   شرتك يف علمه من قدره اهللا عزوجل ومن وقع منه .دون فالن فهذا ي

 



(( إنك ومن فوائدها: أن من ادعى علم الغيب فقد ادعى أنه شريك هللا ؛ وجه الداللة أنه أتى بضمري الفصل 

ضمري الفصل يدل على أيش ؟ على احلصر ، يعين أنت ال غريك عالم الغيوب ؛ وليعلم  أنت عالم الغيوب ))

الغيب املطلق ؛ وأما هو وغيب مطلق ؛ فما هو الغيب الذي اختص اهللا به ؟  ، أن الغيب نوعان: غيب نسيب

مث قال اهللا   يشرتك يف علمه من قدره اهللا عزوجل ومن وقع منه .الغيب النسيب الذي يعلمه فالن دون فالن فهذا 

به أن اعبدوا اهللا  (( إال ما أمرتنيأي للناس  (( ما قلت لهم إال ما أمرتني به )) (( ما قلت لهم ))وجل:  عز

(( أمرتني )) (( أن اعبدوا اهللا " أن " هذه تفسريية ألا وقعت بعد ما تضمن معىن القول دون حروف وهو  ))

 (( كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ))من لفظ اجلاللة ؛ وهذه بدل أو صفة ربي وربكم )) (( ربي )) 

فإن " مادام " تعمل عمل كان إذا سبقت مبا  يهم ))(( ما دمت فإعراا واضح ما فيه إشكال إال قوله: 

املصدرية الظرفية ؛ أما إذا سبقت مبا النافية فليست من أخوات كان ؛ فإذا قلت: مادمت قائما ، يعين مل أقم 

قياما دائما ، فهذه نافية ؛ وإذا قلت: ال أجلس مادمت قائما ، فهذا مصدرية ظرفية ؛ اجلملة األخرية إثبات 

(( فلما األوىل نفي ؛ هنا هل هي مصدرية ظرفية ؟ نعم ؛ فعليه تكون التاء امسها واجلار وارور خرب واجلملة 

يقول عيسى عليه  ما فيها إشكال يف اإلعراب  . توفيتني كنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ))

(( أن اعبدوا اهللا ربي  به ؛ وما هو ؟ يعين إال الذي أمرتين (( ما قلت لهم إال ما أمرتني به ))الصالة والسالم: 

ليبني أنه عليه الصالة والسالم  (( أن اعبدوا اهللا ))قبل أن يقول:  (( إال ما أمرتني به ))وأتى بقوله:  وربكم ))

يعين   (( أمرتني به ))وقوله: , رسول مبلغ مأمور ؛ فبدأ مبا يدل على رسالته وأنه مأمور قبل أن يذكر ما أرسل به 

العبادة تطلق على معنيني: املعىن  (( أن اعبدوا اهللا ربي وربكم )) (( اعبدوا اهللا ))ين بإبالغه أمرا منك كلفت

األول التعبد ؛ واملعىن الثاين املتعبد به ؛ فإذا قلت: الصالة عبادة ، فاملراد به املتعبد به ؛ وإذا قلت: صلى هذا 

 (( ربي وربكم ))وقوله:  (( أن اعبدوا اهللا ربي وربكم ))وقوله: الرجل لعبادة اهللا عزوجل ، فاملراد تعبده هو ؛ 

يعين كنت أشهد عليهم مبا  (( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم )) . من أجل أن يربهن هلم أنه ليس برب

أي قبضتين ؛  (( فلما توفيتني ))يعين مدة دوامي فيهم  (( ما دمت فيهم ))هم عليه من التوحيد واإلخالص 

هذه أي أنت املراقب الذي حتفظ أعماهلم  (( كنت أنت الرقيب عليهم ))؛  يقال: توىف الرجل حقا أي قبضه

هذه تعميم بعد التخصيص يعين أنت على كل شيء  (( وأنت على كل شيء شهيد ))وتشهدها وتعلمها 

الصالة والسالم مكلفون بالرسالة أمرا من  ففي اآلية فوائد؛ منها: أن الرسل عليهم  شهيد من أفعاهلم وغريها .

وهذا له شواهد يف القرآن كثرية ، مثل قوله تعاىل لرسوله حممد صلى اهللا عليه وآله (( ما أمرتني به )) اهللا ؛ لقوله: 

ومن فوائدها:  .(( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته )) وسلم: 



وجه ذلك: أنه يشعر بأن عيسى رسول  (( إال ما أمرتني به ))سل مع اهللا عزوجل، حيث قال: حسن أدب الر 

ومن فوائدها: أن عيسى عليه الصالة والسالم أمر أن يبلغ الناس ألنه عبد واهللا تعاىل رب  مأمور مكلف باألمر .

ا: أنه ال حق لعيسى يف األلوهية وال ومن فوائده والرب مقابله العبد . (( أن اعبدوا اهللا ربي وربكم )) ؛ لقوله:

فإن قال قائل: أليس حييي املوتى ويربئ األكمه  ومن ليس له ربوبية ليس له ألوهية . (( ربي ))الربوبية ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أن الرسل عليهم الصالة والسالم شهداء على أمتهم  واألبرص ؟ فاجلواب: بلى ولكن بإذن اهللا .

ومع ذلك هم شهداء على ما يرون أو يسمعون  (( وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم ))ماداموا فيهم ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أن عيسى  ال يرونه وال يسمعون ألن الرسل ال يعلمون الغيب . وليسوا شهداء على غائب بعيد

(( وقد جاء يف ذلك آية منها قوله تعاىل:  (( فلما توفيتني ))لصالة والسالم قد توفاه على اهللا ؛ لقوله: عليه ا

فأثبت أنه متويف ؛ وقد  وإذ قال اهللا يا عيسى إن متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ... ))

 يلزم منها نوم وال موت ؛ واالستيفاء مبعىن اختلف العلماء رمحهم اهللا يف هذه الوفاة فقيل: إا مبعىن القبض وال

القبض أو التويف مبعىن القبض وارد يف اللغة العربية إذ يقال: توىف الرجل حقه أي قبضه ؛ وعلى هذا املعىن ال 

إشكال يف اآلية إطالقا ؛ وقال بعضهم: إنه موت حقيقي ، وهؤالء أنكروا نزول عيسى يف آخر الزمان وقالوا إنه 

ات األنبياء ؛ وهذا قول باطل يبطله ظاهر القرآن وصريح السنة ؛ والقول الثالث: أن املراد بالوفاة مات كما م

كثريا فإن ظاهرا  النوم وهو أن اهللا تعاىل ألقى عليه النوم مث رفعه إىل السماء ؛ هذا القول له وجهة نظر ؛ لكنه ليس 

شا من عيسى ألن حممدا عرج به أوسلم أقوى ج صح هذا التفسري دل ذلك على أن حممدا صلى اهللا عليه وآله

يف حال يقظة وشاهد من آيات اهللا ما شاهد وعيسى ألقى اهللا عليه النوم مث رفعه ألنه سوف يشاهد  إىل السماء

خملوقات عجيبة عظيمة واملسافة بعيدة ؛ إذا عندنا ثالثة أقوال: القول األول أنه وفاة موت ، وهذا ضعيف ؛ 

نوم ، وهذا له وجهة نظر ؛ والثالث أنه مبعىن القبض ، ألن النوم أمر زائد على القبض فيحتاج يف  والثاين أنه وفاة

ومن فوائدها: إحاطة علم اهللا تبارك وتعاىل  ثبوته إىل دليل واضح ؛ الثالث أنه مبعىن القبض ال إشكال فيه .

(( ما يلفظ من قول إال لديه هللا قال: فإن قال قائل: إن ا . (( كنت أنت الرقيب عليهم ))ورقابته ؛ لقوله: 

(( واملراد امللك فكيف جنمع بني اآليتني ؟ فاجلواب: أن اهللا رقيب عليهم مبالئكته ، كقوله تعاىل:  رقيب عتيد ))

فإن كثريا من العلماء  ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ))

وليس املراد  (( عن اليمين وعن الشمال قعيد ))أي مبالئكتنا  إليه من حبل الوريد )) (( نحن أقربيقول 

( إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من قرب نفسه تبارك وتعاىل خبالف قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

يعين إىل حبل الوريد ))  (( نحن أقرب إليه منوفرق بني املعنيني بأن قوله:  راحلته أو قال: من عنق راحلته )



اإلنسان عامة ومعلوم أن اقرب هللا تعاىل للعبد خاص بعابده أو داعيه أي مبعىن يعبده أو يدعوه ؛ فالقرب ليس  

كاملعية ينقسم إىل قسمني بل القرب خاص مبن يعبده أو يدعوه ؛ أما من يعبده فكقول النيب صلى اهللا عليه وآله 

( أيها وأما داعيه فهو قول الرسول عليه الصالة والسالم:  ربه وهو ساجد ) ( أقرب ما يكون العبد منوسلم: 

على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصما وال غائبا وإنما تدعون سمعيا قريبا إن الذي تدعونه إربعوا الناس 

 ((ومن فوائدها: إثبات أن اهللا تعاىل شهيد على كل شيء ؛ لقوله:  . أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته )

وهذا يستلزم فائدة أخرى وهي: أنه جيب على العبد كمال مراقبة اهللا تبارك  . وأنت على كل شيء شهيد ))

وتعاىل حيث يفقده عند أمره وال جيده عند يه ؛ ألن اهللا رقيب عليك فالبد أن تتحاشى هذه الرقابة وأن ال 

   . يفقدك اهللا تعاىل حيث أمرك وال جيدك على ما اه

  ؟ (( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا ))ما معىن لفظة " دون " يف قوله تعاىل:  السائل :

ال ؛ لكن تأيت مبعىن أقل وتأيت مبعىن سوى ؛ وهنا مبعىن سوى ، من سوى اهللا  يعين من سوى إفراد اهللا  الشيخ :

  وجل . عز

 فكي يوجه كالم شيخ اإلسالم وأن ذلك ليس إذا كان يصح إطالق النفس على الذات يف حقه تعاىل السائل :

  من لغة العرب الفصحاء ؟

  الذات ، هو نفى لفظ الذات على النفس ، إطالق الذات على النفس ؛  الشيخ :

  وجل ؟  كيف ينفي مع أا ثابت هللا عز السائل :

قلنا إن النفس يطلق على الذات ؟ ال ؛ قلنا النفس مبعىن الذات ، هذا تفسري هلا وإال  وين ؟ اآلن حنن الشيخ :

ما يف القرآن وال السنة  الذات هللا ؛ وأما قول خبيب " وذلك يف ذات اإلله " ؛ يعين شيخ اإلسالم يقول إطالق 

به الذي أمامنا نسميه ذات اآلن مثال عبد اهللا ، هذا الش بية ؛الذات على النفس هذا دخيل على اللغة العر 

  ونسميه نفس ؛ أيهما فصحة ؟ النفس ؛ 

  يعين شيخ اإلسالم يقر هذا أو ما يقره ؟  السائل :

  يعرب به لكن يقول ليس من كالم العرب ، يقول ألنه مشى الناس عليه فقالوا الذات والصفات . الشيخ :

  أوحي إليه ومل يؤمر بتبليغه والرسول من أمر بتبليغه ؟ بعض العلماء يفرق بني النيب والرسول أن النيب من السائل :

صحيح ، هذا رأي اجلمهور وهو الذي ال يسلم من النقض ، شيخ اإلسالم رمحه اهللا يرى أن النيب   الشيخ :

شريعة من سبق ؛ لكن يرد عليه أن آدم نيب ومل يسبقه شريعة ؛ على رأي  يكملكالعامل يف هذه األمة يعين 



أوحى اهللا إليه وكانت ذريته قريبا تتأسى به فلما كثر الناس وجل مبا  كال ألن آدم تعبد هللا عزاجلمهور ال إش

  وانتشروا اختلفوا وحينئذ دعت الضرورة إىل الرسل .

أموال الناس ذه األمور ما حكمهم إذا  ونوجيمعيدعون أنه حيصل كذا يف املستقبل من يدعي الغيب  السائل :

  مات هل يصلى عليه ؟

(( قل ال يعلم من في ال يصلى عليه ، كل من ادعى علم الغيب فإنه كافر ؛ ملاذا ؟ ألن اهللا قال:  لشيخ :ا

وهذا نفي يعين حصر ما أحد يعلم يف السموات واألرض إال اهللا عزوجل ؛  السموات واألرض الغيب إال اهللا ))

مثل أن يتوسم يف شخص أنه سيكون ظاملا ، هذا رمبا ، يعرف من خرصا وختمينا نعم إن كان عنده قرائن فيكون 

مالمح وجهه وقد وقع هذا يف رجل تلمح بشخص هلم مؤلفات مفيدة جدا يف الدين اإلسالمي ولكنه قال إنه 

(( إن في ذلك آليات ؛ وهذا كقوله تعاىل: مات على الكفر هذا الرجل سريتد وفعال ارتد ومات على ردته 

   أما جمرد علم الغيب فهذا الشك أنه كفر ألنه تكذيب للقرآن . للمتوسمين ))

  ما حكم من قال لرجل أنت من أهل النار ؟ السائل :

من أهل النار البد أن يستند إىل قرائن يعين أنه يفعل أفعاال توجب أن يكون من أهل النار فال يكون  الشيخ :

؛ فيقال: احملظور يف هذا أنك شهدت له أنه من أهل هذا علم غيب ؛ ألنه مل يقل هذا إال مستندا إىل شيء 

   النار بعينه وهذا ال جيوز .

  اإلنسان ما إن يكاد يذكر نعمة هو فيها إال وتنزع منه فهل يعد هذا من التشاؤم ؟ السائل :

لكن رمبا يكون ذكره إياها على سبيل  (( وأما بنعمة ربك فحدث ))وجل يقول:  غلط هذا ، اهللا عز الشيخ :

الفخر واإلعجاب فحينئذ حيرم إياها ؛ أحيانا ما تستوجبه فخرا وال إعجابا كالصحة مثال أو مال وغريه ؟ هذا ما 

   ميكن ، اإلنسان مأمور أن يتحدث بنعمة اهللا بدون فخر وبدون إعجاب .

ت الرقيب : (( فلما توفيت كنت أنما هو اجلمع بني اإلشكال الذي يف آية املائدة يف قوله تعاىل السائل :

  أي باملالئكة ؟ (( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد ))وآية يف سورة ق:  عليهم ))

اإلشكال إن اهللا أضاف الرقابة إليه يف آية املائدة ، ويف سورة ق إىل امللكني ؛ واجلمع أن رقابة امللكني  الشيخ :

ومن املعلوم أن الذي يقرأ على  ))رأناه فاتبع قرآنه (( فإذا قبأمر اهللا عزوجل فيكون موافقني كما قال اهللا تعاىل: 

  الرسول جربيل فأضاف قراءة الرسول إليه ألنه 

  على قول شيخ اإلسالم يف التفريق بني النيب والرسول كيف ينزل أن آدم نيب ؟ السائل :

  الصواب .واهللا ما أدري إال إذا رأى أنه مستثىن وإال ما له وجه ؛ وهلذا رأي اجلمهور هو  الشيخ :



  

(( ما قلت لهم إال ما أمرتني به أن اعبدوا اهللا ربي ، بسم اهللا الرمحن الرحيم  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء 

   لحكيم ))شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز ا

(( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من وجل يوم القيمة  قبل أن نبدأ بالدرس ، حينما يسأل اهللا عز

(( إن تعذبهم فإنهم   فيتربأ من ذلك ويقول إنه ليس حبق له وينزه اهللا تعاىل أن يكون له شريك . دون اهللا ))

مبعىن إن  العزيز الحكيم )) (( إن تعذبهم فإنهم عبادك ))(( وإن تغفر لهم فإنك أنت يف النهاية  عبادك ))

تقدر هلم ما يستحقون أن يعذبوا عليه فإم عبادك ، وليس املراد أنه يعذم بدون جرم فإنه سبحانه تعاىل منزه 

معىن ؛ لكن  (( وما ربك بظالم للعبيد ))ولقوله:  (( وال يظلم ربك أحدا ))عن ذلك غاية التنزيه لقوله تعاىل: 

بأن تقدر عليهم ذنبا يكون سببا للعذاب فإم عبادك ؛ ومع هذا نقول إن اهللا تعاىل لن يقدر  (( إن تعذبهم ))

من اإلعراض وعدم قبول احلق ، قال اهللا تبارك وتعاىل: هلم ذنوبا يستحقون عليه العذاب إال إذ علم ما يف قلوم 

ببعض ذنوم )) فالذنوب سبب لإلعراض ـ والعياذ باهللا ـ ، وقال (( فإن تولوا فاعلم أمنا يريد اهللا أن يصيبهم 

البد له من مقدمات: األوىل فعل ما  (( إن تعذبهم ))إذا كلمة  (( فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم ))عزوجل: 

من (( فأما يستحقون عليه العذاب ؛ ثانيا أم يقدر هلم ما حيصل به ألم أهل لذلك إذ أن اهللا تعاىل وعد 

(( ولو علم اهللا فيهم خيرا لكن الذنب ذنب ال ...  أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ))

هذه املراد ا العبادة الكونية ال الشرعية ؛ ألن العبد بالعبودية الشرعية  (( فإنهم عبادك ))وقوله:  . ألسمعهم ))

(( هو الذي تعاىل يفعل ما يشاء، قال اهللا تعاىل:  ال يستحق أن يعبد ولكن املراد العبودية الكونية ألن اهللا

اجلملة ال خيفى أا جواب الشرط ، واقرتنت  (( فإنهم عبادك ))وقوله:  خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ))

بالفاء ألا مجلة امسية واجلملة االمسية إذا وقعت جوابا للشرط سواء كان جازما أو غري جازم فإا تقرن بالفاء ؛ 

نظم بعضهم اجلمل اليت ترتبط بالفاء إذا وقعت جوابا للشرط يف قوله: امسية طلبية وجبامد   ومبا وقد وبلن  وقد

وبالتنفيض ؛ سبعة مواضع ؛ هنا من أي املواضع ؟ اجلملة االمسية لكنها مجلة امسية أكدت بإن فاقرتنت بالفاء ؛ 

يعين إن قدرت هلم أسباب املغفرة فغفرت هلم  م ))(( فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيقال: 

(( فإنك أنت العزيز احلكيم )) العزيز الغالب ؛ قالوا والعزة ثالثة أنواع: عزة القهر والغلبة ، وعزة االمتناع ، وعزة 

نا إلى (( يقولون لئن رجعالشرف اليت يعرب عنها بعضهم بعزة القدر ؛ أما عزة الغلبة فظاهر مثل قول اهللا تعاىل: 

هذا  (( قل هللا العزة جميعا ))ومثل قوله تعاىل:  المدينة ليخرجن األعز منها األذل وهللا العزة ولرسوله ))



واضح أن املراد ا الغلبة ؛ عزة االمتناع قالوا معناها أن اهللا عزوجل أعظم من أن يناله ما يكون عيبا أو نقصا 

قالوا ألنه قال: أرض عزاز ـ أي صلبة ـ ال تؤثر فيها املعاوم  يعين ميتنع عليه النقص ، رجعوا كذلك لالشتقاق

المتناعها وشدا ؛ والثالث عزة الشرف ، عزة الشرف يعين أنه عزوجل ذو قدر عظيم وشرف عظيم كما تقول 

احلكيم مشتق من  ((الحكيم ))و لصديقك: أنت عزيز علي ؛ أيش معناه ؟ أي أنت ذو قدر عظيم عندي .

كم وأحكم ؛ فإن كانت من حكم ففعيل مبعىن فاعل ؛ وإن كانت من أحكم ففعيل مبعىن حكم وأحكم ، ح

حمكم ؛ إتيان فعيل مبعىن فاعل كثري كسميع مبعىن سامع وبصري مبعىن باصر وهكذا ؛ لكن فعيل مبعىن مفعل قليل 

  يف اللغة العربية لكنه ثابت ، ومنه قول الشاعر: 

  ريحانة الداع السميع   يؤرقني وأصحابي هجود  أمن                              

معىن السميع املسمع ؛ إذا احلكيم مأخوذة من احلكم واإلحكام ، فإذا كانت مبعىن احلكم فهي مبعىن حاكم وإن  

  كانت من األحكام فهي مبعىن حمكم ، واحملكم هو الذي منه احلكمة .

؛ (( قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقين  ))بسم اهللا الرحمن الرحيم (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، 

صدقهم لهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا رضي اهللا عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز 

  .العظيم هللا ملك السموات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير )) 

(( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت ارك وتعاىل: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تب

أي تقدر هلم  (( إن تعذبهم ))هذا كالم عيسى للرب عزوجل يوم القيمة وسبق لنا أن معىن  العزيز الحكيم ))

(( فإنك أنت العزيز فتهيئ هلم أسباب املغفرة  (( وإن تغفر لهم ))و (( فهم عبادك ))عمال يعذبون عليه 

عزة القهر والغلبة ، والثاين عزة الشرف والقدر ، الثالث  له ثالثة معاين ؟ (( العزيز )). وسبق لنا أن  كيم ))الح

(( الحكيم  االمتناع أي ميتنع عليه كل نقص وعيب ؛ وهذا األخري مأخوذ من قوهلم: أرض عزاز أي قوية صلبة .

يء ، أحكم أي أتق يف كل شيء كما قال من حكم وأحكم ، حكم مبعىن حاكم هو احلاكم يف كل ش ؟ ))

نبقى يف شرح هذه الكلمة العظيمة ، أوال: جيب أن نعلم أن هذا   . (( الذي أتقن كل شيء خلقه ))عزوجل: 

وصف اهللا عزوجل أن له احلكم فهو احلاكم قدرا وشرعا دنيا وأخرى ، وأن نعلم أن له احلكمة يف كل ما يفعل ،  

،  وأمور شرعية ؛ وإذا علمنا هذا استسلمنا متاما لألحكام الشرعية ولألحكام الكونيةكل ما يأمر من أمور كونية 

ال نقول مثال إذا قدر اهللا تعاىل وباء أو قدر زالزل وما أشبه ذلك ال نقول هذا عبث بل نقول هذا للحكمة ؛ 

فاألقسام إذا أربعة ؛  احلكمة تكون يف ذات الشيء وتكون يف غايات الشيء وتكون يف الشرع وتكون يف القدر ،

احلكمة يف ذات الشيء مبعىن أن يقدر هذا الشيء إن كان قدريا على وجه مناسب متاما ، انظر يف املخلوقات 



جتد كوا على هذا الوجه اليت خلقت عليه موافق متاما للحكمة ، واسأل أهل التشريع لألجساد البشرية وغري 

األبدان على أبدع ما يكون وأدق ما يكون ، كم يف اإلنسان من البشرية اسأهلم كيف ركب اهللا عزوجل هذه 

نوعا واحدا ، انظر إىل الطعام يدخل معامل عظيمة ، انظر إىل الطعام يدخل متنوعة وخيرج  معامل يف جسمه

تباشر العمل ما  على وجه الصعوبة أو الليونة وخيرج على مستوى واحد ، كل هذه بسبب املعامي مث هذه املعامي

تتأخر ؛ فاملعدة من حني تصل إليها الطعام تبتدئ تشتغل واإلفرازات عليها من املرارة وغريها شيء عجيب ؛ كون 

اإلنسان على هذا الوجه عدله اهللا وجعله سويا ليس كاألنعام مناسب متاما ملا خلق له العبد من كونه خملوقا 

لركوع والسجود وغريها مما يكلفه اهللا به ، وعلى هذا فقس ؛ كذلك للطاعة والعبادة حىت يتمكن من القيام وا

أيضا احلكمة يف األمور الشرعية يف ذات األوامر الشرعية حكمة عظيمة ، الصالة صلة بني اإلنسان وبني اهللا 

وجه هذه عزوجل إنه يناجي ربه قائما بقراءته وإنه يبتهل إليه يف سجوده وإنه خيشع له بقلبه ، فكونه على هذا ال

أما الغايات فهي أيضا حكمة ، الغايات مثال فيما يقدر اهللا تعاىل قدرا غايات محيدة ، انظر إىل قول  حكمة .

(( ليذيقهم ويش الغاية من هذا ؟  (( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ))اهللا تعاىل: 

فهذه غاية بعد غاية مع أن اإلنسان لو  جعون ))(( لعلهم ير والغاية من هذه العقوبة  بعض الذي عملوا ))

فنقول إن له غاية محيدة ، املصاحل هلا غاية محيدة  تصور األمر يف أول وهلة لقال الفساد فساد كيف يكون ؟

أيضا هي بنفسها محيدة وهلا غايات محيدة أيضا ، ومنها: الشكر على النعم فإن اهللا تعاىل يبتلي بالشر واخلري ، 

اإلنسان على الشر فهي  غاية محيدة وإذا شكر على اخلري فهي غاية محيدة ؛ كذلك هذه املخلوقات ـ فإذا صرب 

أنا أتكلم عن الشريعة ـ كذلك أيضا هذه املخلوقات هلا غاية مثل الشمس تطلع كل يوم من مطلع غري املطلع 

ألن مع هذا ال اهللا عزوجل ؛ الذي باألمس وبني مطلعها اليوم ومطلعها باألمس مسافات عظيمة ما يعلمها إ

البعد العظيم الذي مثل الشعرة جتده مساحته كم ؟ أعواما ، حنن نقول أو نظن أن املساحة يسرية ما هي إال  

كشعرة احنرفت الشمس عنها وهي ليست كذلك ، مسافات عظيمة جدا كل يوم وترجع يف نفس اخلط ؛ ملاذا ؟ 

الشتاء عنها يف الصيف ، يف اخلريف عنها يف الربيع ، مصاحل  للمصاحل العظيم ، الناس ختتلف مصاحلهم يف

عظيمة ؛ الشمس أيضا يف نضج األشجار وتدفئة اجلو ، هلا سبحان اهللا شيء ال يتصور ، انظر إىل اجلو األفق 

جتد أنه وحنن يف عز الصيف جتده باردا جدا جدا ؛ ألن األضواء أضواء الشمس ليس هلا ما يعكسها هي تنعكس 

األرض مث تولد احلرارة لكن يف اجلو ما يف شيء يعكس خترقه خرقا ومتضي إىل األرض ؛ فلكل خملوق غاية على 

أي يف ذات املقدور كونه على هذا الوجه  ولكل مشروع غاية محيدة ؛ فاحلكمة أيضا يا إخواين تكون يف املقدور

ة منه ؛ وتأمل الشرائع جتد أا صالح للبدن والقلب حكمة ؛ ثانيا يف الغاية منه ؛ ثالثا يف املشروع ؛ رابعا يف الغاي



ما يكون لإلنسان وأنشط ما يكون صل أ، صوم ، صالة ، زكاة ، حج ، توحيد وإخالص، مصلحة للبدن ، 

وأفرح ما يكون إذا استدرى قلبه باإلخالص هللا عزوجل ؛ ولذلك مير على اإلنسان أحيانا وهو يف العبادة مير عليه 

ن أهل اجلنة يف مثل هذا النعيم فهو كاف ، وتأيت الغفلة تستويل كثريا فرمبا يثقل عليه ما كان حال يقول إن كا

خفيفا عليه باألمس والقلوب بيد اهللا عزوجل ؛ فاملهم أن احلكمة تكون على هذه الوجوه األربعة: حكمة يف 

ة يف الغاية من املشروع ؛ الغريب املخلوق ، حكمة يف املشروع نفسه ، ثالثا حكمة يف الغاية من املخلوق ، حكم

أن هذه احلكمة العظيمة أنكرها األشاعرة واجلهمية وقالوا إن اهللا يفعل ليس حلكمة ألن احلكمة غرض واهللا منزه 

عن األغراض واألعراض واألبعاض ؛ سجع باطل منزه عن األغراض مبا له حكمة ما يفعل هكذا بس جمرد مشيئة 

يضحك وال يغضب ؛ وعن األبعاض ما له وجه وال له عني وما أشبه ذلك ؛  ؛ عن األعراض ما له صفات ال

لكن نقول إن هذا باطل واهللا تعاىل منزه عن النقص ؛ أما احلكمة ليست غرضا ينتفع ا هو إمنا ينتفع ا اخللق 

هم كانوا على أن أهل األرض كل لو ا ،لتظهر آثار رمحته وآثار حكمته يف خلقه حىت يعبدون وإال فاهللا غين عن

كله ما   (( ومن كفر فإن اهللا غني عن العالمين ))أفجر قلب رجل واحد منهم أينقص اهللا شيئا ؟ ال ينقصه ؛ 

ينتفع بالطاعة وال تضره املعصية ؛ لكنه لتظهر آثار رمحته وحكمته وسلطانه وقوته جعل هذه الشرائع ؛ فليست 

عراض يعين أنه ال أو يدفع به ضررا عنه ؛ أما كونه منزه عن األ احلكمة غرضا ينتفع به احلكيم بالنسبة هللا عزوجل

ينزل وال يستوي على السماء وال يضحك وال يفرح وال حيب وال يكره ؛ فنقول هذا يعين إبطال ما وصف اهللا به 

اشرتى  نفسه ؛ انتبه ! وهذا اإلبطال هو مبنزلة اجلهل ألم يبطلون أشياء واضحة املعىن ؛ فهي كما لو قال الذي

فرسا قال اشرتيت خبزا ، هل يصدق هذا ؟ ما يصدق ؛ هم حتريفام للنصوص مثل حتريفات من قال: اشرتيت 

خبزا ، يريد: اشرتيت فرسا ؛ لكنهم ال يصرحون بالنفي يقولون إن اهللا ال يغضب ال، إن اهللا يغضب لكن املراد 

قولون ما ميكن أن يكون هللا وجه وال عني وال يد وال قدم بغضبه االنتقام أو إرادة االنتقام ؛ الثالث: األبعاض ، ي

؟ فإذا قال: اهللا أعلم ؛ نقول هل حيدث اهللا تعاىل  (( أأنتم أعلم أم اهللا ))وال ساق ؛ فنقول: سبحان اهللا 

ال ميكن أن يكذب هو أصدق القائلني ؛ قلنا إذا كيف تقولون ليس له يد حقيقة ليس  بالكذب ؟ إذا قالوا: ال ،

له وجه حقيقي ؟ فاحلاصل أننا نقول إن نفي احلكمة يعين أن أفعال اهللا تعاىل كلها سفه ألنه إذا انتفت احلكمة 

فاحلمد هللا هادنا  حل العبث ، ضدها البد؛ إذ ال يعقل أن فاعال يفعل ما ليست له حكمة إال وله ضدها ؛

   نسأل اهللا أن يثبتنا وإياكم ؛ إذا اآلية هذه تفيد احلكمة على الوجوه األربعة ؛ فلنعود إىل الفوائد منها .

  



من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن عيسى عليه السالم وهو أحد أولو العزم من الرسل ، يفوض األمر إىل اهللا ، 

وهكذا جيب علينا حنن أن نفوض األمر إىل اهللا عزوجل فيما  فر لهم ))(( وإن تغحيث قال: (( إن تعذم )) 

 ال يسأل عما يفعل لكمال حكمته (( ال يسأل عما يفعل وهم يسألون ))يفعله وال نعرتض عليه ، فاهللا يقول: 

؛  ))م بسم اهللا الرحمن الرحي ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  ، وهم يسألون ألم عابدون هللا عزوجل .

(( قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا رضي اهللا 

   عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم هللا ملك السموات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ))



(( قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقين ؛  ))بسم اهللا الرحمن الرحيم (( ؛ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

صدقهم لهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا رضي اهللا عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا  . هللا ملك السموات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ))

قال   بقيت الفوائد ؛ فوائد اليت قبلها ؟ طيب . (( قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ))تبارك وتعاىل: 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: تسليم األنبياء عليهم الصالة والسالم  (( إن تعذبهم فإنهم عبادك ))اهللا تعاىل: 

ومن  مر إىل اهللا عزوجل ؛ ألن هذا من عيسى عليه الصالة والسالم وهو أحد األنبياء أويل عزم .وتفويض األ

فوائدها: إطالق العبودية على من استحق التعذيب ؛ والعبودية نوعان: خاصة ، وعامة ؛ واخلاصة نوعان: أخص 

(( إن كل من قال اهللا عزوجل:  وأعم ؛ العامة هي عبودية القدر يعين عبودية التكوين ، هذه عامة لكل أحد ،

وال يشد عن هذه العبودية أحدا ، وال ميكن أن يعارض هذه  في السموات واألرض إال آت الرحمن عبدا ))

العبودية أحد ، كل اخللق ، ال يستطيع أكثر عباد اهللا أن مينع قدر اهللا عزوجل فيه ، وهذه عامة للمسلم والكافر 

وهي العبودية للشرع ، العبودية لشريعة اهللا أن يتذلل اإلنسان لشريعة اهللا عزوجل ؛ والرب والفاجر ؛ والثاين خاصة 

وهذه خاصة مبن ؟ ملن أسلم وجه هللا ؛ فيخرج منها الكافر فليس بعبد هللا ذا املعىن ؛ هذه العبودية اخلاصة 

الم ، كما يف قول اهللا تنقسم إىل أعم وأخص ، أخص هذه العبودية اخلاصة عبودية الرسول عليهم الصالة والس

(( فأوحى إلى عبده ما وقوله:  (( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ))تعاىل: 

(( الحمد هللا الذي أنزل الكتاب على وقوله:  (( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ))وقوله:  أوحى ))

هذه أخص أنواع العبودية وهي عبودية  ه كان عبدا شكورا ))(( إنواألمثلة كثرية ، وقال يف نوح:  عبده ))

من تبليغ الرسالة الرسالة ألن الرسل عليهم الصالة والسالم مكلفون بأمر زائد على ما كلف به املرسل إليهم 

ومن فوائدها: أن هللا تبارك وتعاىل أن يعذب ويرحم ؛ وإن  والصرب على إبالغها والدعوة إىل اهللا وغري ذلك .

ت فقل: أن يعذب ويغفر لتطابق اآلية ؛ ولكن هل هذا على ظاهره أو نقول أن يعذب من يستحق التعذيب شئ

(( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ؟ ألن اهللا تعاىل ال يعذب أحدا ال يستحق التعذيب كما قال عزوجل: 

: حكمة اهللا عزوجل يف جعل اخللق ينقسمون إىل قسمني:  ومن فوائدها . فال يخاف ظلما وال هضما ))

ولو ال هذا االنقسام ما  )) (( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمنقوله تعاىل: كمعذب ، ومغفور له ،  

وال أرسلت رسل ؛ لكن حكمة اهللا  وال شرع اجلهاد وال األمر باملعروف والنهي عن املكر ظهر فضل اإلميان

أي مغفرة اهللا عزوجل ملن شاء من عباده ؛ لقوله:  ومن فوائدها: إثبات املغفرة الناس قسمني . اقتضت أن يكون

وقد مر عليكم معىن املغفرة وهي: سرت الذنب والتجاوز عنه ؛ نأخذ هذا من اشتقاق هذه  (( وإن تغفر لهم ))



ومن فوائدها:  فهو ساتر وواقي .وهو الذي يتقى به السهام جيعل على الرأس ؛  الكلمة فإا مشتقة من املغفر

واحلكمة ؛ واعلم تضمناه من صفة وهي العزة واحلكم  إثبات هذين االمسني الكرميني: العزيز واحلكيم ، وإثبات ما

أن األمساء الكرمية قد تستلزم معاين أخرى ال يدل عليها اللفظ االشتقاقي لكن تكون من اللوازم ، كاخلالق مثال ، 

هللا ، اخلالق من أمساء اهللا تدل على صفة اخللق وتدل على صفات أخرى الزمات لذلك وهي اخلالق من أمساء ا

(( اهللا الذي خلق سبع سماوات ومن األرض مثلهن يتنزل األمر بينهن العلم والقدرة ، كما قال اهللا تعاىل: 

الصفات أكثر من  وذا نعرف أن لتعلموا أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما ))

األمساء ؛ وجه هذا أن كل اسم البد أن يتضمن صفة أو أكثر وليس كل صفة مشتق منها اسم ؛ فلهذا نقول 

اإلنسان إذا قرأ هذه اآلية يتوقع أن يكون ختامها فإن قال قائل:  صفات اهللا عزوجل اليت بلغتنا أكثر من أمسائه .

واملناسب أن يقول  (( إن تغفر لهم ))جواب  العزيز الحكيم )) (( إنك أنت" فإنك أنت الغفور الرحيم " ألن 

" إنك أنت الغفور الرحيم " ؟ فما اجلواب ؟ اجلواب قيل: أن اآلية وإن كانت مرتبة من شرطيتني فهما مبعىن 

جواا:  : (( فإنهم عبادك )) ، (( وإن تغفر لهم ))وجواا (( إن تعذبهم ))واحد ؛ اآلن اآلية فيها شرطيتان 

لكنها يف احلقيقة كشرط واحد ؛ فيكون تعذيب الظاملني بظلمهم واملغفرة ملن  (( فإنك أنت العزيز الحكيم ))

ملن يستحقون املغفرة ؛ هذا يغفر ا احلكمة اليت على يستحق املغفرة مبنيا على العزة اليت ا يعذب الكافرين و 

العزة واحلكمة لكان هذا هو املناسب ؛ هذا أقرب ما يكون  من وجه ، وجه آخر: تقسم الناس إىل هذا اقتضته

يف هذه  (( قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ))قال اهللا تعاىل:   مث نبدأ درس الليلة . واهللا أعلم مبراده .

 اآليات كلها: إثبات القول هللا عزوجل وأنه مسموع وأنه حبرف ؛ ألن مقول القول هو حروف ، واهللا تعاىل

خياطب من خياطب به فيكون مسموعا ؛ فيكون يف هذا رد على القائلني بأن كالم اهللا هو املعىن القائم بنفسه  

(( قال اهللا  كما هو مذهب األشعري ـ قصدي باألشعري املنتسب أليب حسن األشعري ال نفس أيب احلسن .

خرب املبتداء ؛ وهلذا جاء مرفوعا ؛  )) يوم (( " هذا " املشار إليه: يوم القيمة ، و هذا يوم ينفع الصادقين ))

وعلى هذه القراءة  (( هذا يوم ينفع ))وليس ظرفا إذ لو كان ظرفا لكان منصوبا ؛ لكن فيه قراءة سبعية بالنصب 

الصدق يكون بالقول  (( ينفع الصادقين صدقهم ))يكون هذا الواقع يقع يوم ينفع الصادقني صدقهم ؛ وقوله: 

فعل وباالعتقاد ؛ أما الصدق بالقول فهو مطابقة اخلرب للواقع ، مطابقة اخلرب للواقع هذا صدق ، وبالعمل يعين بال

صدق القول ؛ وأما الصدق باالعتقاد فأن يكون اعتقاده مطابقا لقوله ، مثال ذلك: قول القائل: ال إله إال اهللا ، 

ب يؤمن ذا بأنه ال إله إال اهللا أو هذا خرب ، صدق أو كذب ؟ صدق ؛ لكن هل يصدقه القلب مبعىن هل القل

ال ؟ إن كان يؤمن بقلبه اجتمع يف حقه صدق القول وصدق االعتقاد ؛ صدق الفعل أن يكون الفعل متبعا فيه 



الشريعة ومطابقا ملا يف القلب ؛ وعلى هذا فاملبتدع ليس صادقا ، واملنافق ليس صادقا ألن فعله ال يطابق ما يف 

(( يوم ينفع الصادقين صدقهم ادق ألنه لو كان صادق اإلميان ما خرج عن شريعة الرمحان قلبه واملبتدع ليس بص

(( يوم ينفع  والصديقية مرتبة هي أعلى املراتب بعد النبوة ؛ وسيأيت الكالم عليها إن شاء اهللا يف الفوائد . ))

قتضي االختصاص أي هلم " هلم" خرب مقدم وهذا ي الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها األنهار ))

جنات مجع جنة وهي الدار اليت أعدها اهللا عزوجل للمتقني فيها ما ال عني  (( جنات تجري ))دون غريهم ؛ 

رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ؛ تأيت يف القرآن مفردة وجمموعة ومثناة ؛ أما اإلفراد فباعتبار جنس 

ع فباعتبار األنواع ألا درجات متعددة أعد اهللا للمجاهدين يف سبيله فتشمل كل ما كان من اجلنات ؛ وأما اجلم

(( ) مث قال: (( ولمن خاف مقام ربه جنتان )مائة درجة ؛ وأما التثنية فباعتبار اجلنس ، وهذا يف قوله تعاىل: 

اء ، هذا ما اجلريان معروف واألار مجع ر وهو امل (( تجري من تحتها األنهار ))؛  ومن دونهما جنتان ))

(( مثل الجنة التي وعد نعرفه يف الدنيا لكنه يف اجلنة أار أصنافها أربعة ذكرها اهللا تعاىل يف سورة القتال فقال: 

خمر لذة للشاربين وأنهار من المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من 

يف عدم املسؤولية عما أكلوا أو  (( ولهم فيها من كل الثمرات ))هذا يف الشراب ، يف املأكل  صفى ))عسل م

يعين ال من فوقها ؛ ولكن هل معناه من حتت السقف ؟  (( من تحتها ))وقوله:  . (( ومغفرة من ربهم ))تركوا 

األار كما جاء يف السنة  أي من حتت هذه األشجار والقصور واخليام ؛ وجرائن هذه (( من تحتها ))ال ، 

بدون أخدود وبدون حفر جتري على السطح ال حتتاج إىل األخدود تقوم وال احلفر حتفر وإمنا جتري حسب رغبة 

اخللود هو املكث الطويل ؛ فإن أكد باألبدية  (( خالدين فيها أبدا ))؛  الساكنني يصرفها اإلنسان كما شاء

كث الدائم ما مل يكن دليل على أنه مؤقت ؛ وعلى كل حال فإن أكد صار أبديا ؛ وقيل: إن اخللود هو امل

رضي اهللا عنهم مبا  (( رضي اهللا عنهم ورضوا عنه )) باألبدية انقطع القول بأنه خلود طويل ألنه أكد باألبدية .

نعمه عليهم فإن اهللا تعاىل يسأهلم ما يريدون فيعدون عليه قاموا به من طاعته ؛ ومتام الرضى إذا دخلوا اجلنة 

(( وهذا الرضوان الدائم الكامل ؛  ( إن لكم أن أحل عليكم رضواني فال أغضب عليكم بعده أبدا )فيقول: 

مباذا ؟ مبا وفقهم له من األعمال الصاحلة يف الدنيا ومبا أثام عليه يف اآلخرة ؛ فإن املؤمن الشك  ورضوا عنه ))

وجل من  املشار إليه ما ذكره اهللا عز ))ذلك  (( الفوز العظيم ))(( ذلك  مسرور بطاعة اهللا راض ا فرح ا .

اجلنات اليت جتري من حتتها األار واخللود فيها والرضى ؛ وأشار إليهم بإشارة البعد وذلك لعلو مرتبته وارتفاعه 

الرجل إذا غلب غلبة وإال فالذكر قريب لكن أشار إليه لعلو مرتبته فإنه فوز ال نظري له الفوز العظيم ؛ يقال: فاز 

 أي ذو العظمة البالغة اليت (( العظيم ))مرضية ؛ وال يكون هذا إال بالنجاة من املرهوب وحصول املطلوب ؛ و



(( قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقين من فوائد هذه اآلية: إثبات القول هللا عزوجل ؛ لقوله:   ليس هلا نظري .

 تعاىل حبروف وليس املعىن القائم بنفسه ؛ ألن مقول القول حروف .ومن فوائدها: أن قول اهللا  . صدقهم ))

ومنها: أن قول اهللا تعاىل بصوت مسموع ؛ ألن كل هذا يف سياق احملاورة مع عيسى عليه الصالة والسالم ؛ مث 

ىن القائم اعلم أن القول عند اإلطالق ال يراد به إال اللفظ املسموع ، ال ميكن أن يراد بالقول عند اإلطالق املع

(( ويقولون في أنفسهم لو ال كما يف قوله تعاىل: ،  بالنفس أبدا ؛ بل إذا وجد به املعىن القائم بالنفس قيد 

ومن فوائدها: الفائدة العظيمة يف الصدق ؛ ألن اإلنسان يأيت يوم القيمة أحوج ما يكون إىل ما  . يعذبنا اهللا ))

والرتغيب فيه ؛ ألن ذكر كونه نافعا يف ذلك  ئدها: احلث على الصدقومن فوا ينفعه ؛ والصدق يوم القيمة ينفع .

 الوقت احلرج يدل على الرتغيب فيه واحلث عليه ؛ وقد حث عليه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف قول: (

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وال يزال الرجل يصدق ويتحرى 

والصديقية أعلى مراتب البشر بعد النبوة ؛ ويكفيك اقتناء بفائدته ومثرته  يكتب عند اهللا صديقا ) الصدق حتى

ما حصل للثالثة الذين خلفوا أي خلف أمرهم ومل يقضى فيه بشيء حىت جاء الوحي وهم: كعب بن مالك ، 

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم منها هال بن أمية ، مرارة بن ربيع ؛ هؤالء الثالثة ختلفوا عن غزوة تبوك وملا رجع 

جاء املعذرون يعتذرون إىل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وقد أخرب اهللا عنهم قبل وصول النيب صلى اهللا عليه 

(( يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم لتعرض عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وآله وسلم إىل املدينة  وقال: 

كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اهللا ال يرضى عن ومأواهم جهنم جزاء بما  

أما الثالثة فصدق وأخربوا بالصدق وأنزل اهللا سبحانه وتعاىل فيهم آيات تتلى يف الصالة  القوم الفاسقين ))

الذين آمنوا (( يا أيها وخارج الصالة ويثاب على قراءا وحث على أن يكون مثلهم فقال بعد ذكر اآليات: 

وهذا أمر  (( لهم جنات ))ومن فوائدها: إثبات الثواب باجلنة ؛ لقوله:  . اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقين ))

ومن فوائدها: أن هذا الثواب خيتص به الصادقون ؛ من يعرف وجه ذلك ؟  معتقد عند مجيع الطوائف املسلمني .

فوائدها: وصف اجلنات بأن األار مطردة جتري من حتت ومن  تقدمي اخلرب على املبتداء يدل على احلصر .

ومن فوائدها: أن أهل اجلنة  األشجار والقصور وما أمجله من منظر وما ألذه من خمرب ـ اللهم اجعلنا منهم .

وهل هي موجودة اآلن ؟ نعم هي اآلن موجودة يف السموات  (( خالدين فيها أبدا ))خملدون فيها أبدا ؛ لقوله: 

اهللا عليه وآله وسلم دخلها  واإلعداد يكون مهيئا ألهله ، و النيب صلى (( أعدت للمتقين ))هللا تعاىل: ، قال ا

 اومن فوائدها: إثبات رض حني عرج فيه ورأى فيه ما رأى ومثلت له حني قام يصلي صالة الكسوف هي والنار .

والرضا صفة ذاتية أو فعلية ؟ فعلية ألا تتعلق مبشيئته ،  (( رضي اهللا عنهم ورضوا عنه ))اهللا عزوجل ؛ لقوله: 



وكل صفة تتعلق باملشيئة فهي فعلية ؛ وهل هي حقيقة أو هي كناية عن إرادة الثواب أو هي الثواب نفسه ؟ فيها 

قوالن: القول األول: أا حقيقة ، وهذا القول هو الذي جيب اتباعه ألنه ظاهر الكتاب ، والواجب إجراء 

 قلنا ، يقوى ويضعف ويزول وبقى ؟ قال قائل: الرضا معىن يقوم بالنفس تاب على ظاهره بدون حتريف . فإنالك

: وما املانع أن نثبتها هللا وقد أثبته لنفسه ؟ ما هو املانع ؟ لكن نعلم أن رضا اهللا ليس كرضا املخلوق الذي يزول 

له وله ما يزيله على وجه خيتص باهللا عزوجل ؛ ألن بأدىن سبب أو يوجد بأدىن سبب ؛ بل له أسبابه املقتضيات 

؛ أهل التحريف قالوا إن اهللا ال  (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ))لدينا قاعدة عامة وهي قوله تعاىل: 

ميكن أن يرضى ، الرضا صفة عارضة واهللا تعاىل منزه عن الصفات العارضة ألن صفات العارضة صفات حادثة 

وم إال مبحدث ؛ وكل هذه التعليالت ومهية ال عقلية مقوضة بداللة الكتاب والسنة على ثبوت واحلادث ال يق

ذلك ؛ وهلذا ـ أي لكوم ال يعتقدون الرضا احلقيقي ـ قالوا معىن الرضا إرادة الثواب ، ومل يقولوا إنه ثواب بل قالوا 

صفات: احلياة والعلم والقوة واإلرادة والسمع والبصر إرادته ألم يثبتون اإلرادة ؛ تعرفون أن األشعرية يثبتون سبع 

ومنهم من يقول الذين ال يثبتون اإلرادة يقول إن الرضا هو الثواب والثواب   .والكالم ؛ فقالوا الرضا إرادة الثواب 

؛ والشك أن هذا حتريف وكما تعلمون  كما نعلم شيء منفصل عن اهللا خملوق يكون بالكلمة كلمة اهللا عزوجل

أن الرضا الذي يعطيه اهللا أهل اجلنة أعظم مناه وأكمل من كل ما جيدوه يف اجلنة من نعيم ؛  ذكرنا يف احلديث مما

 ومن فوائدها: رضا أهل الصدق عن اهللا عزوجل ؛ فكيف نفسره مبا هو أدىن ونقول هو الثواب أو إرادة الثواب .

و ال يرضى ؟ أو الواجب الرضى بقضاء اهللا  وهذا فيه شيء من اإلشكال ، هل لإلنسان أن يرضى عن اهللا أ

( رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا مطلقا ؟ الثاين ، الواجب رضى اإلنسان عن ربه مطلقا ، البد أن يقول: 

(( قال:  (( رضي اهللا عنهم ))؛ فهل نقول إن هذا من باب املشاكلة يف اللفظ ؟ ملا قال: وبمحمد رسوال  ) 

إن الرضى هنا ليس املراد هو قابل الغضب ألنه إذا ثبت الرضى ثبت الرضى إذا مل يثبت أو نقول  ورضوا عنه ))

فضده الكراهة والسخط والغضب أو عدم الرضى بدون كراهة وال سخط وال غضب ؛ فال يلزم من ذلك أن نقول 

يرضى اإلنسان  إن اإلنسان له اخليار بني أن يرضى بقضاء اهللا وقدره وأن ال يرضى ؛ بل نقول إن الواجب أن

متام الرضى باهللا ربا ؛ لكن رضاهم عنهم إما من باب مقابلة اللفظ مبثله وإال أن بقضاء اهللا وقدره ألن هذا من 

(( إن الذين آمنوا وعملوا املراد برضاهم أم فرحوا بذلك واستبشروا به ومل يبغوا عنه حوال ، كما قال عزوجل: 

ومن فوائدها: أن الفوز    خالدين فيها ال يبغون عنها حوال ))الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزال

حقيقة ليس بربح الدينار والدرهم واجلاه والرئاسة ، الربح العظيم أو الفوز العظيم هو فوز اإلنسان جبنات نعيم ـ 

(( هللا ل وعال: مث قال ج .(( ذلك الفوز العظيم )) أسأل اهللا أن جيعلين وإياكم من الفائزين ا ـ ؛ وهلذا قال: 



(( ملك هللا وحده ، واستفدنا " وحده " من تقدمي اخلرب ، أي هللا وحده ال غريه ؛  ملك السموات واألرض ))

(( قل ادع الذين يتصرف فيه كما يشاء وال يشاركه أحد يف ملكه ، قال اهللا تعاىل:  السموات واألرض ))

وال في األرض وما لهم فيهما من شرك وما له من زعمتم من دون اهللا ال يملكون مثقال ذرة في السموات 

مجع السموات ألن عددها  (( السموات واألرض ))وقوله:  ظهير وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن له ))

ما فيهن " ما " هنا اسم موصول  (( وما فيهن ))سبع ، وأفرد األرض باعتبار اجلنس وإال فإن األراضني سبع ؛ 

 ا عن غري العاقل ، قالوا ألن أكثر ما يف السموات واألرض من غري العقالء ، وأكثر ما يف وعرب مبا اليت يعرب

؛ وقيل: بل عرب مبا ألا تشمل األعيان  (( وما فيهن ))السموات واألرض من غري العقالء ؛ فلهذا قال: 

لعاقل لتعيني الشخص نفسه ؛ واألحوال فكأنه قال: وما فيهن من أعيان وأحوال ؛ و" من " إمنا يعرب ا يف ا

 من" وهذه فائدة ال تكد جتدها عند كثري من النحويني لكن ابن القيم رمحه اهللا يف " بدائع الفوائد " أشار إليه أن 

للعاقل إذا قصد التعيني يعين عينه ؛ أما إذا قصد عموم األعيان واألحوال فإنه يعطى مبا ؛ وأبني مثال لذلك  "

ومل يقل " من " لكن لو قال قائل لشخص: تزوج من  فانتهوا ما طاب لكم من النساء ))(( قول اهللا تعاىل: 

شئت من بنايت ، فمن هنا جاءت ألجل التعيني ؛ وهذا املعىن اللطيف أنه إذا قصد مبا ما يشمل األعيان 

ع إىل قول النيب صلى من املخلوقات العظيمة ، وامس (( ما فيهن ))واألحوال فإا أفصح من اإلتيان مبن ؛ وقوله: 

أطت يعين صار هلا صوت كسرير الرحل عند ثقل  أطت السماء وحق لها أن تئط ) (: آله وسلمعلى اهللا عليه و 

أي  (( وهو على كل شيء قدير ))احلمل ، البعري إذا محلت عليها فإن رحلها يكون له صوت يسمى " أطري " 

ا من موجود إال وهو قادر على إعدامه وما من معدوم إال و مع عموم ملكه قدرته أيضا عامة على كل شيء ، م

وهو قادر على إجياده تبارك وتعاىل وال يستثىن من هذا شيء ، هو قادر على كل شيء ؛ وأخطأ صاحب تفسري 

" اجلاللني " حيث قال عند هذه اآلية: فخص عقله ذاته فليس عليها بقادر ؛ فإن هذا قول منكر ؛ لكن هذا 

يث ينفي أن تقوم األفعال االختيارية باهللا يعين عنده اهللا ال ينزل وال يستوي على العرش وال مقتضى مذهبه ح

يضحك وال يفرح ، ومن املعلوم أن األفعال االختيارية تقوم مبشيئته هو قادر على إجياده وإعدامه ؛ فالقول هذا 

وجل ؛  نستثىن يفعل ما يشاء عزمنكر مبين على عقيدة فاسدة ؛ وحنن نقول إن اهللا على كل شي قدير وال 

   الفوائد إن شاء اهللا يف الدرس القادم .

أال يفهم منه أنه ال يدخل اجلنة إال  (( هذا يوم  ينفع الصادقين صدقهم ... ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  الصادقون ؟ 

   أصال ليس هناك مؤمن إال وهو صادق ؛ فال إشكال . الشيخ :



  فهل يفهم من تأكيد اخللود باألبدية خلود املكان أي اجلنة ؟ (( خالدين فيها أبدا ))يف قوله تعاىل:  السائل :

   أي معلوم ، لو عدم املكان أين يكون اخلالد ؟ ضروري . الشيخ :

  ؟ (( إن تعذبهم فإنهم عبادك ))استشكال يف قوله تعاىل:  السائل :

فإنه لن يعذم إال ؛ يف مقابل قدرت له أسباب  (( إن تعذبهم ))ل ا فيها إشكال ، اإلشكااملغفرة مم الشيخ :

بفضله ومنه لكن كونه مل يشرك من أسباب املغفرة اليت تكون حتت العذاب ؛ نعم إن اهللا يغفر ما دون الشرك 

   مشيئة اهللا .

  هذا صحيح ؟منهم من يقول إذا دخل املسلم اجلن وكان يشتهي الدخان فإنه حيصله فيها فهل  السائل :

يدور ، من قال هذا يا عبد الرمحن ؟ أعوذ باهللا ، هذا غلط ، غلط عظيم ؛ واعلم أنه ال ميكن أن  الشيخ :

   يشتهي أهل اجلنة شيئا حمرما أبدا .

    قلنا إن العبودية العامة مبعىن القدر السائل :

  يعين التقدير القدر  الشيخ :

  عبودية ؟فهل احليوانات تدخل يف هذه ال  السائل :

(( وهللا يسجد من في السموات ومن بل احليوانات غري اآلدميني واجلن عباد هللا تعاىل بالقدر والشرع ؛  الشيخ :

   . في األرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ))

شيء أقرضك إياه ، ينوي هذا هذه سهلة يعين يتأول يف التأويل ممدوحة عن الكذب ، يقول ما عندي  الشيخ :

   والنية ختصص العام ؛ خل هذا عندك انتفع به ، إن يف التأويل ملمدوحة عن الكذب .

(( فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي رجلين ومنهم من يمشي على أربع يف قوله تعاىل:  السائل :

  هل هذا عام يف مجيع املخلوقات ؟ ))

   التغليب .هذه قالوا من باب  الشيخ :

بسم  هللا ملك السموات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ))(( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

اهللا الرحمن الرحيم ؛ (( الحمد هللا الذي خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا 

ه ثم أنتم تمترون وهو اهللا في يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجال وأجل مسمى عند بربهم

هللا ((  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛  . السموات وفي األرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ))

ائد . وأظن أننا تكلمنا عليها ؟ ما أخذنا الفو  ملك السموات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ))

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا ملا ذكر ما جرى بينه وبني عيسى عليه الصالة والسالم وأن عيسى تربأ مما 



يدعيه النصارى فيه بني أن هللا ملك السموات واألرض وأن عيسى ال يصلح أن يكون إهلا ال هو وال غريه ألم 

: اختصاص ملك السموات واألرض وما فيهن هللا ال ميلكون شيئا مما يف السموات واألرض ؛ فيستفاد من هذا

عزوجل ؛ وجه االختصاص تقدمي اخلرب ، والقاعدة أن تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر سواء كان هذا الذي 

ومن فوائدها: عموم ملك اهللا للسموات واألرض ؛  . حقه التأخري خربا أو مفعوال أو غري ذلك مما حقه التأخري

(( وإن واملفرد املضاف يفيد العموم ؛ وامسع إىل قوله تعاىل:  ملك السموات واألرض )) ((يؤخذ من اإلضافة 

فإن " نعمة "  مفرد ، وال حيتاج إىل عدد لو أخذنا بظاهرها لقلنا نعمة واحدة ؛  تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها ))

لو قال اإلنسان: عبدي حر ،  وهلذا (( ال تحصوها ))لكن ملا كان املفرد املضاف يفيد العموم صح أن يقول: 

وعنده أعبد من يعتق منهم ؟ كلهم ، اجلميع إال إذا كان له نية بعبد خاص ؛ ولو قال: زوجيت طالق ، وعنده 

   ؛ ألن املفرد املضاف يكون للعمومأربعة ؟ تطلق الزوجات كلهن ما مل ينوي واحدة 



وأظن  (( هللا ملك السموات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا ملا ذكر ما جرى بينه وبني عيسى عليه ئد . أننا تكلمنا عليها ؟ ما أخذنا الفوا

بني أن هللا ملك السموات واألرض وأن عيسى ال يصلح الصالة والسالم وأن عيسى تربأ مما يدعيه النصارى فيه 

أن يكون إهلا ال هو وال غريه ألم ال ميلكون شيئا مما يف السموات واألرض ؛ فيستفاد من هذا: اختصاص ملك 

السموات واألرض وما فيهن هللا عزوجل ؛ وجه االختصاص تقدمي اخلرب ، والقاعدة أن تقدمي ما حقه التأخري يفيد 

ومن فوائدها: عموم  . اء كان هذا الذي حقه التأخري خربا أو مفعوال أو غري ذلك مما حقه التأخرياحلصر سو 

واملفرد املضاف يفيد العموم ؛  (( ملك السموات واألرض ))ملك اهللا للسموات واألرض ؛ يؤخذ من اإلضافة 

مفرد ، وال حيتاج إىل عدد لو   ))نعمة  ((فإن  (( وإن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها ))وامسع إىل قوله تعاىل: 

 (( ال تحصوها ))أخذنا بظاهرها لقلنا نعمة واحدة ؛ لكن ملا كان املفرد املضاف يفيد العموم صح أن يقول: 

وهلذا لو قال اإلنسان: عبدي حر ، وعنده أعبد من يعتق منهم ؟ كلهم ، اجلميع إال إذا كان له نية بعبد خاص 

عنده أربعة ؟ تطلق الزوجات كلهن ما مل ينوي واحدة ؛ ألن املفرد املضاف يكون ؛ ولو قال: زوجيت طالق ، و 

(( ومن فوائدها: أن السموات مجع عدد ؛ وقد بني اهللا تعاىل يف كتابه أا سبع مسوات ، فقال تعاىل:  للعموم .

: اهللا تعاىل عنهإذا فالسموات سبع ، وهي طباقا كما قال  قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ))

أي متطابقا بعضها فوق بعض ؛ وبينها مسافات كما دل  (( ألم تروا كيف خلق اهللا سبع سموات طباقا ))

على ذلك حديث املعراج حيث كان جربيل يصعد بالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مساء بعد مساء ، كل ما أتى 

رسول ؟ وعلينا أن نؤمن ذا وأن ننكر قول أولئك مساء استفتح واستفهم أهلها: من هذا ؟ من معك ؟ هل هو 

الفالسفة الذين يقولون إنه ليس هناك شيء ، ليس هناك مسوات وإمنا هي جمرات وجنوم وما أشبه ذلك وفضاء ال 

ومن  وجل . اية له ؛ فإن هذا كذب ألنه خيالف ما جاء يف الكتاب والسنة وليسوا أعلم باهللا من خلق اهللا عز

يان احلكمة من إفراد األرض ومجع السموات ؛ األرض أفردها اهللا عزوجل يف كل موضع ذكرها يفردها فوائدها: ب

: (( اهللا الذي خلق سبع سموات ومن األرض سبحانه وتعاىل وإن كان يف اإلشارة إىل أا سبع يف قوله تعاىل

... ، كل ما حتتها من ولعل من فائدة ذلك ومن حكمته أن األرض إذا ملك ظاهر األرض ملك  مثلهن ))

( من اقتطع شبرا من األرض شبرا األراضني فهي ملك له ، ويشهد هلذا قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

ألنه مللك القرار إىل آخر األرض السابعة ؛ أخذ العلماء من  ظلما طوقه اهللا به يوم القيمة من سبع أراضين )

ال   السماء ؛ لو أراد أحد أن يبين على ساحة بيته رفضا ، يسمونه أيش ؟هذا أنه كما ميلك قرار ميلك اهلواء إىل

ال ، قصدي جيلس عليه  ، فرندا أو باالكوين ؟ طيب لو أراد يبين على فناء بيت جاره باالكوين فإنه مينعه حىت 



؛ إذا اهلواء إىل  لو كانت عالية ؛ لو أن أشجارهم امتدت أغصاا إىل هواء جاره طالبه بقطعه أو ليها إذا أمكن

ومن فوائدها: أن  أين ؟ إىل السماء ، القرار ؟ إىل األرض السابعة ألا كلها أرض واحدة عرب اهللا عنها باإلفراد .

وهذا أمر معلوم ، السموات فيها  (( وما فيهن ))السموات واألرض فيهن أناس ، فيهن شيء ما نقول أناس 

اطني ؛ كذلك أيضا هناك غري ما فيه احلياة: اجلبال ، الصحف ، النجوم  مالئكة واألرض فيها اإلنس واجلن والشي

(( وهو على  ومن فوائدها: عموم قدرة اهللا عزوجل على كل شيء ؛ لقوله تعاىل:  وجل . كلها ثابتة هللا ملكه عز

ى ما وهل هو قدير عل (( على كل شيء قدير ))؛ وهذه العبادة ـ أعين هذه الصفة ـ مطلقة  كل شيء قدير ))

ال يشاء ؟ نعم قدير على ما يشاء فإذا شاء وقع ؛ وهلذا نعرف خطأ من يعرب من الناس فيقول " إنه على ما 

يشاء قدير " إنه على ما يشاء قدير ، ما جيوز هذا ال جيوز ؛ ألنك إذا قلت " على ما يشاء " وقدمت أيضا 

و قادر على ما يشاء وعلى ما ال يشاء ؛ املعمول خصصت قدرته مبا يشاء دون ما ال يشاء ؛ وهذا غلط ، ه

لكن ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن ؛ قال بعض املتأخرين: وإذا قلت: إنه على ما يشاء قدير ، فقد وافقت 

القدرية ؛ ألم يقولون إن اهللا ال يشاء أفعال العبد وإذا كان ال يشاءها مل يكن له قدرة عليه ؛ فاجلملة هذه أيضا 

قول املبتدعة قول القدرية ؛ فإذا مسعت أحدا يقول: على ما يشاء قدير ؛ قل له قدير وعلى ما ال يشاء  ترمي إىل

ال  (( وهو على كل شيء قدير ))قدير ، وليس لك حق أن تقيد ما أطلقه اهللا من الصفة ، اهللا تعاىل أطلقها 

 ؟ (( وهو على جمعهم إذا يشاء قدير )) فإذا قال قائل: إذا قررمت هذا فكيف جتيبون عن قوله تعاىل:  تقيد .

قلنا: املشيئة هنا عائدة إىل اجلمع يعين أنه إذا شاء مجعهم فهو قدير عليه ال يعجز عنه خالفا ملن يقول إنه ال 

فإن قال قائل: ما تقولون يف   يقدر على مجعهم وأنكروا البعث ؛ فيكون التقييد باملشيئة هنا للجمع ال للقدرة .

؟ نقول: نعم  : ( إني على ما أشاء قادر )اجلنة آخر من يدخلها فإذا قال اهللا هذا لك ، قال اهللارجل يدخل 

(( وهو على جمعهم هنا املشيئة قيدت بفعل معني يعين كأن اهللا يقول له إين شئته فأنا قادر عليه ، مثل قوله: 

مث قال  بل نقول إن اهللا على كل شيء قدير .واملهم أنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه اهللا عزوجل  إذا يشاء قدير ))

نتكلم على البسملة وإن كان هذا قد مر علينا كثريا ؛ لكن لعل  (( بسم اهللا الرحمن الرحيم ))وجل:  اهللا عز

البسملة آية من كتاب اهللا عزوجل تبتدئ ا كل سورة ما عدى سورة براءة فإا  بعض اإلخوة مل يكونوا حضروا .

سملة ؛ ألن أي آية تنزل يبني النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم موضعها لكن يف سورة الرباءة ما مل تبتدئ بالب

ذكر ، ما ذكر البسملة فأبقاها الصحابة رضي اهللا عنه بدون بسملة ؛ لكن أشكل عليهم هل هي مستقلة أو 

ن اجلن اختطفوها فهذا ال أصل له هي من األنفال فوضعوا بينهما حاجزا بدون بسملة ؛ وأما من قال من العوام إ



إطالقا وال جزء اعتقاده ؛ وهلذا يقول بعض العام ورأيت أنا بعض املصاحف " أعوذ باهللا من النار ومن غضب 

  اجلبار ومن كيد األشرار " بدل البسملة ، وهذا حرام ال جيوز ؛ نقول هكذا كتب الصحابة وهم أسوتنا وقدوتنا .

؛ ألن اهللا تعاىل ذكرها على سبيل احلكاية ؛ إذا جعلناها آية هل هي مستقلة أو هي بعض آية يف سورة النمل 

هي تابعة ملا بعدها ؟ هي مستقلة ال تابع ملا بعدها فال تعد من آياا ؛ لكن اختلف الناس يف البسملة يف سورة 

ولية والفعلية على ذلك ؛ أما الفاحتة هل هي مستقلة أو من آيات الفاحتة ، والصواب أا مستقلة لداللة السنة الق

( قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال القولية ففي احلديث القدسي أن اهللا تبارك وتعاىل قال: 

وذكر احلديث ومل يذكر البسملة ؛ وأما السنة الفعلية فإن  الحمد هللا رب العالمين قال اهللا حمدني عبدي ...)

ان ال جيهر بالبسملة ، هذا هو الثابت عنه ، وتركه اجلهر بالبسملة يف الصالة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ك

بقي أن يقال: البسملة مبدوءة  من الفاحتة وإال جلهر ا كما جيهر يف بقية آياته .اجلهرية يدل على أا ليست 

فاجلواب: متعلقها حروف اجلر البد هلا من عامل يسمى املتعلق فأين متعلقها ؟ باحلرف اجلر واملعروف أن 

حمذوف ويقدر بعدها ؛ أما كونه حمذوف فألنه غري موجود فالبد أن يكون حمذوفا مقدرا ؛  وأما كونه يقدر 

بعدها فلوجهني: الوجه األول: التيمن بالبداءة باسم اهللا ؛ والوجه الثاين: إفادة احلصر ، كأنك تقول: ال أقر إال 

ا ؟ متأخرا للوجهني الذين ذكرنامها ؛ وكيف نقدره هل نقدره امسا ؟ أو فعال ببسم اهللا ؛ إذا فيقدر متأخرا أو سابق

؟ وهل نقدره عاما أو خاصا ؟ هذه أربعة احتماالت ؛ هل نقدره فعال أو امسا ؟ نقول نقدره فعال ألن الفعل هو 

تقديره أوىل من األصل يف العمل ؛ ولذلك ال جتد امسا يعمل عمل الفعل إال بشروط ؛ وإذا كان هو األصل كان 

تقدير االسم ؛ وهل نقدره عاما أو خاصا ؟ نقول نقدره خاصا ؛ ألن اخلاص أدل على املقصود من العام ؛ 

فلنضرب أمثلة: إذا قدرنا بسم اهللا ابتدائي ، فهذا خمالف لألوىل من وجهني ، بسم اهللا ابتدائي ، خمالف للوجهني 

اما ؛ فإذا قال: بسم اهللا أبتدئ ، فهو خمالف من وجه واحد وهو ؛ األول أننا قدرنا امسا ، والثاين قدرناه ع

وتقديره عاما ؛ وإذا قلت: بسم اهللا قراءيت ، من وجه واحد وهو أنك قدرته امسا ؛  وإذا قلت: بسم اهللا أقرأ ، 

ح ( من لم يذبفهذا أحسن التقديرات ألنه فعل ومتأخر وخاص ، له عدد ؛ والدليل أنك تقدر اخلاص احلديث: 

هذا يدل على أنك تقدر الفعل اخلاص املناسب ؛ عند الوضوء باسم اهللا ؟ التقدير: أتوضأ ؛  فليذبح باسم اهللا )

أما اسم اهللا اسم مفرد مضاف إىل اهللا عزوجل  .عند القراءة: بسم اهللا أقرأ ؛ عند الكتابة: بسم اهللا أكتب 

بسم اهللا ، فكأمنا قلت بكل اسم من أمساء اهللا و "  ؛ فأنت إذا قلت: فيقتضي البداءة بكل اسم من أمساء اهللا

اهللا " كلمة عظيمة جدا علم على اهللا جعل وعلى ال يسمى به غريه ال يف اجلاهلية وال يف اإلسالم وهو أصل 

   . جلميع األمساء ؛ وهلذا ال تأيت األمساء إال بعده تابعة له ألنه األصل



  السور ؟ما حكم البداءة بالبسملة أثناء  السائل :

البداءة باسم اهللا أثناء السورة ذكر بعض أهل العلم أا سنة يعين مستحبة ؛ والصواب أا ليست  الشيخ :

فمثال إذا قلت: أعوذ  (( فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم ))مستحبة ألن اهللا تعاىل قال: 

فقد زدت ؛ ألنك  هللا ما في السموات وما في األرض )) ((باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم 

نبدأ كل فعل ببسملة ؟ إمنا تقول: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم فقط ؛ فإذا قال: أليس هذا فعال وينبغي أن 

قلنا: إذا قلت هذا فقل: بسم اهللا الرمحن الرحيم ، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ لكن الصحيح أنه ال يصح 

   نعم علموهم لئال يتخذوها سنة . اء به .البد

  حكم من يقول هل اهللا قادر على أن خيلق نفسه وهل هو قادر على إجياد املعدومات ؟ السائل :

أعوذ باهللا ؛ أما قادر على أن خيلق نفسه فكيف يكون هذا ؟ ألنه قبل نفسه معدوم كيف يكون ؟ وأما  الشيخ :

لق املعدوم قبل أن ي ؛ السموات و األرض هل هي قدمية أزلية ؟ أبدا ما هي قدرته على املعدوم فنعم يقدر أن خي

أزلية موجودة بعد أن كانت معدومة ؛ كل ما سوى اهللا فهو موجودة بعد عدمه ؛ لكن يقولون إن الشيطان قال 

مل أشد علي ضررا له أبناءه إنك إذا مات العابد ال تم به وإذا مات العامل فله اهتمام عظيم ؟ قال نعم ألن العا

من العابد ؛ قال إن موت العابد إذا مات مات عن نفسه لكن العامل هو الذي حرب له فأفرح حني مات ؛ قالوا 

طيب نريد مثاال ، فأرسل إىل عابد وقال له: هل ميكن أن جيعل اهللا السموات واألرض يف بيضة ؟ ويش قال 

عامل قال هل ميكن أن جيعل اهللا السموات واألرض يف بيضة ؟ العابد ؟ قال ال ما ميكن ، ما يسري ؛ أرسل إىل ال

قال يال ... هذا يعبد ربه من مائة سنة ووصف اهللا  (( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ))قال: 

بالعجز ، والعامل قال بكلمة حقيقة ؛ لو أراد اهللا أن جيعل السموات واألرض يف بيضة قال كن فيكون ، قال  

؛ ولكن  لمة احلقيقة وإن كنا ال ندرك هذا بعقولنا ؛ فاملهم أن الشيطان يورد على اإلنسان مثل هذه األشياءك

   اإلنسان إذا قال: آمنت باهللا وأنه على كل شيء قدير وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون ، صار هذا .

  ما هو الفرق بني املعدوم واملمتنع ؟ السائل :

   دا ، هذا من طرق املتكلمني وال ينبغي أن ..أب الشيخ :

(( الحمد هللا الذي خلق السموات واألرض  ؛ )) بسم اهللا الرحمن الرحيم(( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، 

وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجال وأجل 

   اهللا في السموات وفي األرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون )) مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ سبق يف الدرس املاضي أن شرحنا يف الكالم على البسملة أليس كذلك ؟  .



ى به سوى وذكرنا أن هذا االسم العظيم هو أصل األمساء وال يسم (( بسم اهللا ))انتهينا إىل قوله تبارك وتعاىل: 

فالرمحن مشتق من الرمحة ، مشتق من الرمحة ولكنه على صيغة فعالن ،  (( الرحمن ))أما قوله:  وجل . اهللا عز

وهذه الصيغة تدل على السعة واالمتالء فيكون معناه أنه ذو رمحة واسعة ؛ وهلذا فسرها بعضهم بأن " رمحن " ذو 

اسعة يرحم من شاء عزوجل ؛ فهي أدل على الوصف منها على الرمحة العامة ؛ ولكن الصواب أنه ذو الرمحة الو 

  الفعل .



يم ؛ سبق يف الدرس املاضي أن شرحنا يف الكالم على البسملة أليس كذلك ؟ انتهينا جأعوذ باهللا من الشيطان الر 

 وذكرنا أن هذا االسم العظيم هو أصل األمساء وال يسمى به سوى اهللا عز (( بسم اهللا ))إىل قوله تبارك وتعاىل: 

وهذه  ؛فالرمحن مشتق من الرمحة ، مشتق من الرمحة ولكنه على صيغة فعالن  (( الرحمن ))أما قوله:  جل . و

ذو  )) رحمن(( الأنه ذو رمحة واسعة ؛ وهلذا فسرها بعضهم بأن  :الصيغة تدل على السعة واالمتالء فيكون معناه

صف منها على الو  الرمحة العامة ؛ ولكن الصواب أنه ذو الرمحة الواسعة يرحم من شاء عزوجل ؛ فهي أدل على

فهي صيغة مبالغة من الرمحة أيضا  (( الرحيم ))أما  الفعل ، أدل على الوصف أا وصف هللا منها على الفعل .

ألا فعل  (( الرحيم ))ألا وصف وأتت  (( الرحمن ))؛ لكنها أدل على الفعل منها على الوصف ، فسبقت 

((  تعاىل أنه باملؤمنني رحيما ؛ واملراد الرمحة اخلاصة ؛ إذا ؛ فهو رمحان يرحم ، رمحان يرحم عزوجل ؛ وقد ذكر اهللا

على الفعل يعين أنه يرحم ؛ قسم العلماء رمحهم اهللا  (( الرحيم ))تدل على أيش ؟ على الوصف ، و الرحمن ))

والصغري و الرمحة إىل قسمني: عامة ، وخاصة ؛ فأما العامة فهي عامة جلميع اخللق املؤمن والكافر والرب والفاجر 

الكبري والبهيمة والعاقل، كل اخللق حتت رمحة اهللا عزوجل ال يشد أحدا عن هذه الرمحة العامة ؛ الرمحة اخلاصة هي 

اليت ختتص باملؤمنني فهي رمحة خاصة ؛ والفرق بينهما أن رمحة اخلاصة تتصل برمحة اآلخرة فيكون هللا عزوجل على 

رة ؛ أما الرمحة العامة فال أثر هلا إال يف الدنيا ؛ ولذلك نقول الكفار يف املؤمنني رمحة يف الدنيا ورمحة يف اآلخ

اآلخرة يعاملون بالعدل ال يعاملون بالرمحة ، البهائم وغري العاقل كذلك يعاملون بالعدل ألن اهللا يقضي بينهم بني 

و قسمان: عامة تشمل مجيع اخللق البهائم مث يأمرهن أن يكن ترابا فيكن ترابا وال نعيم ؛ فالرمحة إذا كم ؟ نوعان أ

واآلخرة ـ اللهم  ، وخاصة ختتص املؤمنني ؛ الفرق بينهما: العامة إمنا تكون يف الدنيا فقط واخلاصة تكون يف الدنيا

؛ وذكر هذه االمسني عند البسملة اليت تتقدم فعل العبد وقوله إشارة إىل أن اهللا إذا مل يرمحك فلن  ارمحنا برمحتك

( لن يدخل الجنة أحد ذا الفعل وال من هذا القول ؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: تستفيد من ه

الذي الحمد هللا  ((: قال  .بعمله قالوا: وال أنت يا رسول اهللا ؟ قال وال أنا إال أن يتغمدني اهللا برحمته ) 

؛ والالم يف  " أل " هنا لالستغراق أي مجيع احلمد من كل وجه ثابت هللا عزوجل خلق السموات واألرض ))

إما لالختصاص وإما لالستحقاق ؛ وال تنايف بني املعنيني ؛ وعلى هذا فتكون لالستحقاق  (( هللا ))قوله: 

 عزوجل ؛ للعموم وال أحد يستحق احلمد على العموم إال اهللا (( هللا ))واالختصاص ؛ ألن " أل " يف قوله: 

فتكون الالم لالستحقاق ولالختصاص أيضا ؛ ولكن ما هو احلمد ؟ احلمد كثري من الناس يفسره بالثناء ، الثناء 

على اجلميل االختيار ؛ ولكن هذا ليس بصحيح ؛ ألن الثناء يكون تكرار احلمد والدليل على هذا قوله تبارك 

مد هللا رب العالمين )) قال اهللا حمدني عبدي وإذا قال ( إذا قال العبد (( الحوتعاىل يف احلديث القدسي: 



وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف الكامل ؛ واالشتقاق يدل  (( الرحمن الرحيم )) قال أثنى علي )

عليه ألن الثناء من الثين وهو إعادة أو رد الشيء بعضه إىل بعض ؛ وأما قوله على مجيل اختياره فهو بالنسبة هللا 

على ما يفعله عزوجل وهو خيتار من يشاء وحيمد على كمال صفاته الالزمة ل غري صحيح ؛ ألن اهللا حيمد عزوج

اليت ال تتعدى إىل أحد ؛ فهو حممود على كمال حياته وحممود على كمال قيوميته ؛ األول وصف الزم ، والثاين 

ون على أفعاله اليت خيتاره اهللا وعلى وصف متعدي والزم أيضا كما سبق تفسريه ؛ إذا الصواب أن محد اهللا يك

صفاته الكاملة الالزمة له ؛ فبماذا نعرفه ؟ نقول: " احلمد " وصف احملمود بالكمال حبا وتعظيما ، احلمد وصف 

احملمود بالكمال الالزم واملتعدي حبا وتعظيما ؛ ألن وصف الكمال قد تصف شخصا ما بالكمال ال حمبة له 

ك ؛ وقد حتبه وقد متدحه ال على سبيل احملبة والتعظيم ولكن خوفا من شره ؛ فاحلمد لكن رجاء ملا سيجازيك ذل

؛ وانظر إىل  إذا البد أن يقيد بأنه على وجه احملبة والتعظيم ؛ فإن مل يكن على وجه احملبة والتعظيم فهو مدح

، احلروف ؟ ثالثة ، هذا  عمق اللغة العربية كيف فرقت بني احلمد واملدح مع تساويهما يف احلروف نوعا وعدال

العدل ؛ النوع ؟ نفس احلرف: هاء ، ميم ، دال ؛ لكن اختلف يف ترتيب احلروف ، محد ومدح باختالف هذا 

ا ؛ ألن احلمد  الرتتيب اختلف معنامها ، والنسبة بينهما اخلصوص والعموم ، فكل محد مدح وليس كل مدح محد

عظيم واملدح خبالف ذلك ، قد ميدح الرجل سلطانا أو وزيرا أو ما كما قلنا البد أن يكون على وجه احملبة والت

فال ؛ وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا  أشبه ذلك ال حمبة له وال تعظيما لكن يرجوا عطائه أو خياف منه ؛ أما احلمد

، وهو  الفروق بينهما يف كتابه " بدائع الفوائد " الذي حثنا شيخنا عليه حني الطلب وقال إنه كتاب عظيم 

كذلك يشبهه من بعض الوجوه " صيد اخلاطر " البن اجلوزي ؛ لكن من حيث العمق واملعىن والفائدة ال سواء 

وال مقارنة ؛ فهو رمحه اهللا بني بيانا واضحا الفروق بني احلمد واملدح ؛ وحبث هذا املبحث حىت أنضجه طبخا ، 

حبث يف مثل هذه األمور أتى بالعجب العجاب رمحه اهللا ؛ وقال: إن شيخنا ـ يعين ابن تيمية رمحه اهللا ـ كان إذا 

  ولكنه كما قيل:

   تعلق البرق نجديا فقلت له    إليك عني فإني عنك مشغول                      

ألن شيخ اإلسالم ما عنده تفرغ إىل أن يتكلم يف مثل هذه األمور ، يتكلم مبا هو أعظم ؛ وقد مجع أخونا 

بد العزيز املباحث النحوية اليت تكلم عليها شيخ اإلسالم ابن تيمية مجعها يف رسالة لكنها مل وزميلكم فريد ابن ع

(( تطبع بعد ؛ ومر علينا من هذا النوع مر علينا يف كتاب " اقتضاء صراط املستقيم " ملا تكلمنا على قوله تعاىل: 

إىل ما حنن يف صدده ؛ احلمد هو املهم نرجع  حبث حبثا ما جتده يف أي كتاب . وخضتم كالذي خاضوا ))

قلنا الالم لالستحقاق واالختصاص ؛ ال أحد يستحق  (( هللا ))وصف احملمود بالكمال على وجه احملبة والتعظيم 



احلمد كال من كل وجه إال اهللا عزوجل ؛ وهذا احلمد املذكور خاص باهللا عزوجل فهو جل وعال مستحق بأن 

" اهللا " فهي علم على اهللا عزوجل ، والتعبري ا أحسن من التعبري بغريه ؛  حيمد واحلمد الكمال خمتص به ؛ أما

بعض الناس اآلن يعرب فيقول: قال احلق كذا وكذا ، قال احلق كذا وكذا ؛ هذا صحيح أن اهللا هو احلق املبني ؛ 

" قال احلق " هذه لكن اجعل عبارتك على عبارة السلف فهم يقولون " قال اهللا " أو يقولون " قال ربنا " أما 

 يأيت ا اإلنسان ألجل يفتح األذهان أن يقول السامع: من هذا احلق ؟ لكن نقول " قال اهللا " اليت بنيت عليه

أحسن ؛ ولكن ال بأس أن تقول " قال ربنا " أو " قال ربكم " كما كان الرسول صلى اهللا عليه العبادة و  األلوهية

مشتقة من األلوهية و" أله " مبعىن تعبد  (( اهللا ))وآله وسلم يقول ألصحابه أحيانا " أتدرون ماذا قال ربكم " ؟ 

" ما جيد حتريا ، جيد ربا معروفا عزوجل ال ؛ وليست مبعىن " حتري " كما زعمه بعض ؛ ألن اإلنسان إذا قال " اهللا 

حرية فيه ؛ يقولون أصلها " اإلله " لكن حذفت اهلمزة لكثرة االستعمال وقالوا إن نظريها " الناس " وأصلها " 

أصلها " اإلله " وهي من " أله  (( اهللا ))األناس " وكلمة " خري " و"  شر " وأصلها " أخري " و " أشر " ؛ إذا 

وهل هو مشتق أو جامد ؟ الصواب أنه مشتق وأنه ال يوجد اسم من أمساء اهللا وال  د ، إهلا ويتعبد له ." إذا تعب

من أمساء الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وال من أمساء القرآن يكون جامدا أبدا ؛ ألن اجلامد أنه ال معىن له إال 

  الداللة على املعني فقط ؛ ألن العلم كما قال ابن مالك: 

  اسم يعين المسمى مطلقا    علمه كجعفر وخرقا                        

فلو قلنا: إن أمساء اهللا أو أمساء الرسول أو أمساء الكتاب العزيز إا جامدة فمعناها أا ال تدل إال على تعيني 

(( اهللا بد ؛ إذا املسمى فقط ؛ ولكن نقول: هي مشتقة تدل على تعيني املسمى وعلى املعىن الذي اشتقت منه ال

" الذي  (( الذي خلق السموات واألرض )) وجل . مشتقة من " اإلله " أو " األلوهية " وهي التعبد هللا عز ))

أي أوجدها على تقدير حمكم ؛ ألن األصل  (( خلق السموات واألرض )) (( خلق ))" وصف للفظ اجلاللة 

  يف اخللق يف اللغة هو التقدير ، كما قال الشاعر:

  وال أنت تفني ما خلقت   وبعض الناس يخلق ثم ال يفدي                      

يفدي يعين يفعل ؛ تفين ما خلقت يعين ما قدرته وألنه كأحد ؛ فاخللق إذا هو اإلجياد على وجه التقدير احملكم ؛ 

ا مفعول خالفا وال مانع من أن نقول إ (( خلق ))مفعول  (( السموات واألرض )) (( السموات ))وقوله: 

يرد الفعل عليه وهو موجود ، وخلق السموات ملن يقول إنه ال يصح أن تكون مفعوال ألن املفعول البد أن 

واألرض ورد عليها قبل أن ختلق ؛ ولكن نقول هذا تكلف والصواب الذي عليه أكثر املعربني أن السموات 

السموات من مسا يسموا ؛ وقد بني اهللا تعاىل أا سبع وأا طباق  (( خلق السموات واألرض ))مفعول به ؛ 



وهي لفظ مفرد لكنه  (( السموات ))معطوفة على  (( واألرض ))وقوله:  وأا شداد وأا مبنية بأيد أي بقوة .

وإذا مل يثبت إا  ال مينع التعدد إذا ثبت أا متعددة ؛ انتبه هلذا القيد : ال مينع التعدد إذا ثبت أا متعددة ،

متعددة لقلنا إا واحدة ألن هذا مقتضى اللفظ ؛ لكن نقول إن املراد ا اجلنس وحينئذ ال ينايف التعدد ؛ وهي 

(( اهللا الذي خلق سبع متعددة بداللة ظاهر القرآن وصريح السنة ؛ أما ظاهر القرآن فقد قال اهللا تعاىل: 

يف الكيفية  (( ومن األرض مثلهن ))وال ميكن أن يقول قائل  أي يف العدد سموات ومن األرض مثلهن ))

والصفة ، هذا ما أحد يقول ؛ ألن الفرق بني السماء واألرض واضح ؛ فيتعني أن يكون املراد العدد وهو كذلك ؛ 

م ( من اقتطع شبرا من األرض ظلما طوقه اهللا به يو أما السنة فصرحية ، قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

فصار املراد باألرض اجلنس فال ينايف التعدد وقد ثبت تعدد األرضني بظاهر القرآن  القيمة من سبع أراضين )

مبعىن خلق ؛ ولكن إذا كانت مبعىن خلق  (( وجعل الظلمات والنور )) (( جعل ))  وصريح السنة أا سبع .

التفنن يف العبارة يعين تغيري العبارة قصدي  فما هي احلكمة يف أن عرب عن اخللق باجلعل ؟ قيل: إن احلكمة هو

اللفظ مع احتاد املعىن أحيانا يكون من البالغة ؛ وقيل: إن احلكمة من ذلك أن النور ال ميكن أن يقوم إال بغريه ، 

النور ال ميكن أن يقوم إال بغريه ، مثال نور الشمس ، ال ميكن أن يتبني إال أن يكون هناك جسم قابل له ؛ 

ا بيننا وبني الشمس ظلمة ما يف نور ألن النور ال ميكن أن يظهر أثره إال أن يكون مقابال جبسم ؛ ولذلك م

جتدون اآلن فرق بني أن تقابل الشمس جسما قابال للحرارة وجسما غري قابل ؛ وقسما قابال لنصاعة البياض 

إذا كان منعكسا على جسم ؛ فهذا هو وقسما غري قابل ؛ ألن النور ال ميكن أن يكون قائما بنفسه وال يتبني إال 

  حكمة أخرى: أن الظلمات والنور تكون معنوية وحسية ، . (( وجعل ))احلكمة من قوله: 


